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Popis verze
Tento ŠVP ZV Škola plná života, čj. 0486/2017 ze dne 1. 9. 2017 vznikl úpravami ŠVP ZV
Škola plná života, čj. 191/ 2016 ze dne 1. 9. 2016 zapracování změn v návaznosti na
zjištění ČŠI z listopadu 2016, zejména dopracování osnov sportovních tříd pro předměty
dějepis, zeměpis, přírodopis a zohledňuje aktuální potřeby školy.
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Charakteristika školy
Úplná základní škola (1. - 9. ročník)
Počet žáků:
461
Sdružuje
základní školu
školní družinu
školní jídelnu

Školní budovy
ředitelství školy
odloučená pracoviště

(k 30. 6. 2017)
(kapacita 600 žáků)
(kapacita 170 žáků)
(kapacita 585 obědů)

Měšťanská 21
Dvorecká 4
Požární 1

(5. - 9. ročník)
(1. - 4. ročník, ŠD)
(1. - 4. ročník, ŠD)

Materiální a prostorové vybavení školy
Škola je umístěna ve třech budovách od sebe poměrně vzdálených (15 a 25 min chůze), což přináší
komplikace pro organizaci činnosti, komunikaci pracovníků a zvýšené náklady na provoz školy.
Projevuje se to ve zvýšených nákladech na provoz a na pořizování učebních pomůcek, komplikace při
organizaci suplování, tvorbě úvazků, atd.
Školní budovy prošly rekonstrukcí, takže nabízí příjemné a vyhovující prostředí pro žáky i pracovníky
školy i pro volnočasové aktivity žáků.
 všechny kmenové učebny jsou vybavené výškově nastavitelným nábytkem, na všech budovách
jsou ve kmenových učebnách interaktivní dataprojektory nebo interaktivní tabule, jako doplněk
ještě zůstaly v některých učebnách LCD televizory s přehrávačem DVD, na Měšťanské je
k dispozici jeden mobilní interaktivní dataprojektor
 na odloučených budovách nejsou odborné učebny; na Dvorecké herna a dětské hřiště městské
části na dvoře radnice v sousedství budovy a prostorná zahrada s herními prvky v areálu budovy
na Požární.
 na Měšťanské jsou odborné učebny: jazyková, výtvarná (se speciálním nábytkem), učebna
dramatické výchovy; cvičná kuchyňka umístěná v kmenové učebně
 ICT – jedna učebna 20 PC žákovských a 1 učitelský PC, dataprojektor, multifunkční učebna 12 PC
žákovských, 1 učitelský PC, dataprojektor, ozvučení a prostor pro studium 12 míst a příruční
knihovna, jedna učebna na Dvorecké a jedna učebna na Požární po 12 ks PC pro práci žáků,
 odborné učebny fyziky a chemie po navýšení počtu žáků prakticky neexistují, protože jsou
současně kmenovými učebnami a kmenové třídy by se musely stěhovat takřka na každou
hodinu.
 tělocvična – rozměry 16 m x 9 m, k výuce TV je možnost využití od r. 2016 nově postavenou
sportovní halu v sousedství budovy Měšťanská, zejména, ale nejen, pro výuku TV sportovních
tříd využíváme sportoviště v Tréninkovém centru mládeže v Brněnských Ivanovicích; pro výuku
TV dále využíváme bezplatně obecní sportovní halu v těsném sousedství školy
 hřiště s umělou trávou víceúčelové - rozměry plochy 36m x 18m (čáry 29m x 16,5m)
 doskočiště na skok daleký
 školní dílna – vybavení dostačující
 pozemky pro zahradnickou činnost – prostorově i vybavením dostačující
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na Měšťanské mají učitelé jen menší sborovnu, ostatní učitelé mají své pracovní zázemí celkem
ve 4 kabinetech, školní poradenské zařízení je umístěno v samostatné místnosti; místnosti jsou
vybaveny počítači a tiskárnami s připojením k internetu a místní síti (mezi všemi budovami)
učebny v posledním podlaží budovy Měšťanská jsou vybaveny klimatizací
byla vybudována studovna přebudováním chodby ve 3. poschodí, kterou lze využít i pro
netradiční vyučování (např. projekty), zejména pro výuku SOLE; i zde je klimatizace
na Dvorecké mají pedagogičtí pracovníci k dispozici sborovnu a zástupkyně pro 1. stupeň má zde
svou kancelář; všichni zaměstnanci mají rovněž dostačující vybavenost PC technikou
na Požární mají pedagogičtí pracovníci k dispozici sborovnu; tato budova je nejmenší ze všech
školních budov, vybavení PC technikou však nechybí
na Měšťanské je v multifunkční učebně také studovna a žákovská a učitelská knihovna
pro činnost školní družiny jsou 3 místnosti a 3 běžné třídy vybavené pracovním a odpočinkovým
nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení, nechybí velkoplošné televizory
prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny) jsou v dostatečném množství, na Dvorecké jsou
skříňky umístěny na chodbě, na Požární jsou věšáky na chodbě v přízemí, na Měšťanské
kombinace šaten a skříněk na chodbách (1 skříňka pro dva žáky)
šatny pro TV jsou zvlášť pro dívky a pro chlapce
prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem
hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám
na Měšťanské je školní kuchyně a jídelna, na Dvorecké a Požární jídelna - výdejna
prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí
další pomoci při zdravotních problémech jsou v kabinetě VP
prostory (pracovny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitel, zástupce
ředitele, hospodářka, ekonomka, vedoucí ŠK) jsou vybavené účelným zařízením a komunikační
technikou
učebnicemi je škola vybavena v odpovídajícím množství, ale některé tituly jsou již hodně
opotřebené a jejich výměnu se zatím nenašly prostředky, didaktické pomůcky jsou v řadě
případů zastaralé ale funkční. Informační technologie a komunikační technika i další potřeby a
pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou
výchovu) umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků

Charakteristika pedagogického sboru
(Stav k 30. 6. 2017)
Pedagogický sbor na ZŠ Brno, Měšťanská 21 čítá celkem 65 zaměstnanců. V tom je 34
pedagogů, 6 vychovatelek ŠD, 1 školní psycholožka. Podle potřeby pracují v některých třídách
asistenti pedagoga, v současné době je jich šest. Nově zřízena pozice speciálního pedagoga, která je
v této době hrazena z projektu.
Ředitelka školy má svoji zástupkyni pro 1. stupeň a školní družinu a zástupce pro 2. stupeň.
Na prvním stupni učí 13 pedagogů a na druhém stupni 21 pedagogů; všichni jsou
kvalifikovaní.
Problémy ve třídách pomáhá řešit školní psycholožka (částečný úvazek), integrovaným žákům
pomáhají v některých třídách asistenti pedagoga.
Práce s pedagogickým sborem není na škole zrovna jednoduchá, protože učitelé 1. – 4. ročníku
jsou na odloučených pracovištích Dvorecká a Požární poměrně vzdálených od budovy ředitelství
Měšťanská, kde jsou třídy 5. ročníku a 2. stupně. Zcela vyloučeno je tedy operativní řešení
případného suplování, stejně tak náročnější je výuka pro učitele anglického jazyka a obtížná je rovněž
spolupráce učitelů 1. a 2. stupně.
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Ke komunikaci mezi vedením školy a zaměstnanci a mezi zaměstnanci vzájemně se využívá kromě
jiného elektronická pošta a bezplatného telefonického spojení mezi všemi budovami.
Pedagogické rady se konají v 1. čtvrtletí a 3. čtvrtletí odděleně – pro 1. a 2. stupeň zvlášť
(velmi se osvědčilo), pololetní a závěrečná hodnotící porada je společná.
Mezi pedagogy jsou přátelské vztahy bez výraznějších konfliktů, občas se projeví nesoulad
v názorech v přístupu učitele k žákům, zejména ve fotbalových třídách. Snahou vedení i
pedagogického sboru je však najít společnou cestu k řešení vzniklých problémů. Tato cesta, byť je
někdy zdlouhavá, už přinesla své ovoce.

Dlouhodobé projekty
Škola byla zapojená do Projektu Peníze EU do škol. S jeho pomocí se podařilo výrazně zlepšit
vybavení školy ICT technikou a pomůckami pro přírodovědné předměty. V rámci projektu „Dotkněte
se inovací!“ bylo 20 učitelů vybaveno tablety a vzděláváno v jejich ovládání a jejich využívání ve
výuce. Na podzim 2015 využila škola projektu k výjezdu 40 žáků do zahraničí a ke vzdělání dvou
učitelů v rámci zahraničního jazykového kurzu. Jsme zapojeni do projektu „Město Brno zvyšuje
kvalitu vzdělávání na základní škole“. V roce 2017 se škola zapojila do dalšího projektu EU v rámci
zjednodušeného financování zaměřeného na vzdělávání učitelů a financování speciálního pedagoga.
Škola využívá ve výuce netradiční metodu S. O. L. E. (samoorganizované učební prostředí), jejíž
zavádění do škol podporuje organizace Coedu a Koučink centrum Praha, a která navazuje na metody
výuky Sugaty Mitry. Škola neplánuje rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce školy s rodiči
Škola spolupracuje s rodiči na třech úrovních:
1. společenské
2. třídního kolektivu
3. individuálně
ad 1) Společenská setkání pracovníků školy a rodičů se odehrávají při společenských událostech
během roku – např. Akademie, Vánoční jarmark, školní ples. Tato spolupráce je vedena nejen jako
pasivní účast na těchto akcích, ale i jako aktivní pomoc rodičů při zajišťování potřebných záležitostí.
ad 2) Spolupráce na úrovni třídního kolektivu je vedena především prostřednictvím třídních
učitelů zejména na třídních schůzkách. Zde se řeší potřebné náležitosti třídního kolektivu – ať již
společně či individuálně, aktivní podíl rodičů na akcích třídy či různá výpomoc (materiální) pro třídu.
Osvědčily se hovorové hodiny formou schůzek v předen dohodnutém čase za účasti rodiče, žáka, TU a
člena vedení školy.
Ad 3) Individuální schůzky rodičů s vedením školy, a to na úrovni:
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získání informací např. za účelem předcházení problémů,
oboustranné informovanosti na obecnější bázi,
pozvání rodičů ve snaze řešit problém dítěte, který je dlouhodobý - za přítomnosti výchovné
poradkyně, někdy i za účasti kurátorky,
stížnosti rodičů na školu

O těchto schůzkách jsou vedeny zápisy a často jde i o setkání opakovaná, dokud nedojde
k nápravě vzniklého problému.

Spolupráce školy s jinými subjekty
Vedení školy je v úzkém kontaktu především se zřizovatelem MČ Brno-Tuřany. Jde o vzájemnou
spolupráci, kdy MČ podporuje školu v materiální oblasti (investice ap.), ale i podporuje žákovské i
učitelské aktivity (účast představitelů úřadu na přednáškách, besedách, koncertech)., provádí hlášení
v městském rozhlase, organizuje Den dětí,… Naopak škola spolupracuje s městským úřadem při
organizování jejich některých akcí. Někteří učitelé jsou členy komisí MČ Brno-Tuřany, např. kulturní,
sportovní, školské.
Velmi úzká je spolupráce se sportovním oddílem FC Zbrojovka Brno, jehož členové jsou žáky
našich sportovních tříd. V oblasti organizační je to např. při tvorbě rozvrhu, uvolňování žáků,
plánování soustředění, přepravě žáků na trénink apod. Vedle toho je třeba zmínit i oblast výchovnou,
neboť vedení klubu i školy se snaží, aby působení obou organizací bylo v součinnosti. Shodli se na
tom, že oblast vzdělání by měla být upřednostňována před oblastí sportu. Vedení klubu nabídlo
pomoc škole při řešení závažných kázeňských problémů s využitím značné autority trenérů družstev.
Škole je umožněno využívat po dohodě areál tréninkového centra mládeže. Vztah školy a oddílu je
upraven písemnou dohodou.
Od září 2016 aktivně spolupracujeme s Regionální fotbalovou akademií zřízenou na základě
memoranda podepsaného FAČR, JmK a městem Brnem pro práci s výjimečnými fotbalovými talenty
z řad 14letých a 15letých žáků v působnosti Jihomoravského kraje. V naší škole plní školní docházku a
škola zajišťuje část jejich denního stravování.
Škola spolupracuje také s jinými organizacemi v Tuřanech – Sokol, Čs. obec legionářská, TJ
Holásky, holásečtí hasiči - kdy zajišťuje kulturní a společenská vystoupení nebo zve členy těchto
organizací na různé besedy se žáky, zejména vyšších ročníků.
Stranou zájmu nezůstávají ani vzdělávací instituce, které využívají pro svou činnost prostor ZŠ –
Hudební škola Yamaha, Jazyková přípravka, oddíl juda (L. Hořt), TJ Tesla Brno, Věda nás baví, aj.
Úzká spolupráce existuje již několik roků mezi školou a PPP Zachova (pracoviště Hybešova a
Lomená), Veveří, Voroněžská a také pracovištěm prevence rizikového chování Sládkova. Na
doporučení školy se na tato poradenská zařízení obracejí rodiče žáků se SVP, probíhají konzultace
mezi výchovnou poradkyní a PPP a uskutečňují se vzájemné návštěvy. Vzniklé problémy jsou řešeny
také ve spolupráci se SVP Kamenomlýnská, SPC Sekaninova, Štolcova a také s pracovníky OSPOD
jednotlivých městských částí, resp. obcí.
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Charakteristika školního vzdělávacího programu
Zaměření školy
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o. má třídy bez zaměření v 1. až 5. ročníku. V 6. až
9. ročníku má třídy bez zaměření a v případě dostatečného počtu zájemců také sportovní třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V této oblasti poskytuje základní vzdělání žákům především
s nadáním na kopanou a úzce spolupracuje se sportovním oddílem kopané FC Zbrojovka Brno a
Regionální fotbalovou akademií. Podle potřeb a zájmu je možné zařadit do tříd i žáky s jiným
sportovním zaměřením.
Škola však reaguje na současné požadavky doby, a tak zařadila do své vzdělávací koncepce
zvýšenou podporu výuky jazyků. V učebním plánu poskytuje hodinovou dotací od 2. ročníku,
podporuje dělení na skupiny nad rámec vyhlášky apod. Dalším cizím jazykem nabízeným žákům od 7.
ročníku je v první řadě němčina. Podle personálních podmínek a zájmu žáků může škola nabízet i jiné
jazyky. Vzhledem ke změnám v RVP platným od 1. 9. 2013 a zařazením Dalšího cizího jazyka došlo
k úpravám učebního plánu školy, které jsou patrné zejména v učebních plánech sportovních tříd.
Z tohoto důvodu jsou zpracovány pro sportovní třídy pro předměty Tělesná výchova, Dějepis,
Přírodopis, Zeměpis samostatné osnovy respektující odlišnou hodinovou dotaci a v Tělesné výchově
rovněž jiné talentové předpoklady.

Výchovné a vzdělávací strategie školy
Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i
mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výchovně vzdělávací
strategie školy směřující k jednotlivým klíčovým kompetencím jsou rozepsány takto:

Kompetence k učení











předkládat žákům informace seřazené logicky a systematicky
využívat metod motivujících a vedoucích žáky:
k doplnění a rozvíjení znalostí a dovedností
k vytvoření vlastního způsobu a organizace učení
k sebehodnocení
být pro žáky zdrojem a pomocí při získávání a vyhledávání informací, vést je k jejich třídění,
zpracování a vyhodnocení
výběrem obsahu učiva, motivačních témat a volbou vhodných forem výuky směrovat žáky
k získání znalostí a dovedností, které sami využijí v praxi nebo budou znát možnosti jejich
praktického použití jinde (k tomu využít i exkurze, laboratorní práce, programy jiných organizací,
vlastní projekty,…)
využívat při výuce dle možností samostatná pozorování a pokusy žáků
využívat dle možností mezioborové souvislosti, vést žáky ke komplexnímu chápání získaných
poznatků

Kompetence k řešení problémů




vytvářet příležitosti k rozpoznání a řešení problémových situací
vést žáky k hledání alternativních postupů k řešení problémů
naučit žáky aplikovat osvědčené způsoby řešení (indukce, dedukce, analýza, syntéza)
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kontrolou, vedením, průběžným vyhodnocováním směřovat žáky k vyřešení problému
Dávat žákům příležitost k vytvoření a formulaci vlastních závěrů a řešení a jejich prezentaci

Kompetence komunikativní







soustavně kultivovat a rozšiřovat stávající vyjadřovací schopnosti žáků
vytvářet příležitosti pro prezentaci vědomostí a dovedností žáků, podporovat jejich asertivitu
dávat žákům příležitosti k vyjádření myšlenek, postojů a názorů různými formami včetně ICT
použít diskusi jako prostředek:
k rozvíjení schopností věcného vyjádření a obhájení vlastního názoru žáků
k vyslechnutí a respektování názorů jiných, jejich objektivnímu a kritickému zhodnocení žáky

Kompetence sociální a personální








využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, postojů a pozic nejen ve škole, ale během
mimoškolních aktivit žáků
Využívat besedy a programy se sociální tématikou, k multikulturní výchově
zapojit do výuky aktivity k rozvíjení sociálního cítění žáků (VOZ)
podle možností zařazovat práci v týmech, vytvářet příležitosti k samostatnému rozhodování žáků
a posuzování důsledků jejich rozhodnutí (s využitím školního parlamentu, třídních samospráv,
třídních hodin)
nabízet žákům aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti, umožnit všem žákům
prožít pocit úspěchu
pěstovat v dětech zdravé sebevědomí
při formování a rozvoji dětské osobnosti a při řešení problémových situací využívat práce
výchovného poradce, metodika prevence a spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou,
SPC a ostatními odborníky

Kompetence občanské







seznamovat žáky s odpovídajícími právními normami a jejich postavením v právní společnosti,
pomoci jim najít vlastní roli a postavení
seznamováním s regionálními zvláštnostmi a národní kulturou spoluvytvářet pozitivní a důvěrný
vztah k prostředí, v němž žijí, pocit regionální příslušnosti
zdůrazňováním významu rodinných vztahů a harmonického rodinného prostředí a použitím
vhodných metod a forem spoluvytvářet představu žáků o funkční rodině (se snahou o přenesení
těchto představ do jejich života)
vést žáky k úctě k vytvořeným duchovním i materiálním hodnotám, k odpovědnému vztahu
k životnímu prostředí (s využitím prostředí školy a jejího okolí, sběru a třídění odpadu, soutěží,
projektů, …)
vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, vštěpovat jim a upevňovat hygienické návyky,
pravidla poskytování první pomoci a zásady chování za mimořádných situací
využívat zájmové kroužky, vlastní projekty a nabídku programů jiných organizací k prevenci
sociálně patologických jevů
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Kompetence pracovní






s využitím prostředí školy a jejího materiálního vybavení vytvářet a rozvíjet pracovní dovednosti
žáků
vhodnou motivací, oceněním výsledků jejich práce, vést žáky k vytvoření kladného vztahu k práci
správnou organizací průběhu dne, vyučovací hodiny, školního roku a mimoškolní činnosti pomoci
žákům vytvářet správné pracovní návyky a organizovat svůj čas (škola, učení, volný čas,
odpočinek)
vést žáky při všech činnostech k dodržování správných pracovních postupů a dodržování pravidel
bezpečnosti
podporováním rozvoje schopností žáků a jejich objektivním hodnocením jim umožnit reálné
sebehodnocení a objektivní posouzení vlastních profesních možností

K naplňování kompetencí žáků naše škola zařazuje do výuky kromě výukových metod běžně
používaných metodu S.O.L.E. (samoučící organizované prostředí), která je moderní výukovou
metodou, kdy se žáci učí samostatně, bez aktivní činnosti pedagoga. Pokud žáci poznatky získají sami,
lépe je přijímají. Ideální je, aby výuka mohla probíhat alespoň v bloku dvou vyučovacích hodin, ale lze
pracovat i s kratší časovou dotací.
Učitel předem připraví „zvídavé“ otázky na dané téma. Žáci se rozdělí do skupin nejlépe po 3 – 4
žácích a první část výuky vyhledávají nejčastěji pomocí internetu odpovědi na dané otázky. Zjištěné
informace zapisují a připravují si prezentaci svých odpovědí. Skupiny mezi sebou nesoutěží o
výsledek, naopak, mohou navzájem sledovat i sdílet výsledky své práce. Při této činnosti roli
pedagoga přebírá „šerif“ (spolužák), který kontroluje práci skupin, řeší případné neshody apod.
Vyučující po celou dobu této fáze sleduje skupiny a do jejich činnosti pokud možno vůbec nezasahuje.
Druhá část výuky přináší prezentace, které již s šerifem řídí pedagog. Spolužáci vzájemně hodnotí
jednotlivé prezentace, podílí se na výsledku pedagogova závěrečného zhodnocení, při němž všechny
získané informace mohou vést k pozitivnímu ocenění. Tato výuková metoda posiluje zejména žákovy
kompetence komunikativní, sociální a pracovní. Umožňuje žákům zažít úspěch i v případě, že nezjistí
očekávané informace. Podporuje dovednosti získávání, třídění, vyhodnocování a zpracování
informací.
Hodnotícím kritériem je práce jednotlivce ve skupině, přístup k řešení problému, snaha sdělit
ostatním výsledky práce celé skupiny.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří mají zdravotní postižení:
mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušení komunikační schopnosti, poruchu autistického spektra
nebo mají kombinaci různých postižení. Dále žáci dlouhodobě nemocní, žáci s psychickým
onemocněním, žáci s poruchami učení, poruchami chování, žáci z velmi nepodnětného sociálního
prostředí, žijící v tzv. vyloučených lokalitách, žáci v rodinách, které se potřebám dětí nechtějí nebo
nemohou věnovat, žáci z rodin s dlouhodobě či závažně narušenými vztahy, žáci umístění v zařízeních
sociální ochrany nebo školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné péče, žáci s odlišným
mateřským jazykem, žáci z rodin imigrantů a azylantů
Pro práci se žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním je třeba
respektovat RVP ZV (č. j.: MŠMT-26603/2016) s platností od 1. 9. 2016, Školský zákon a vyhlášku
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Žáci se SVP nezařazeni do speciálních tříd v jiných školách, budou integrováni do běžných tříd
naší školy. Je nutné vytvářet podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich
speciálních vzdělávacích potřeb nastavením podpůrných opatření.
Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání
kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami
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používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení
rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších
specifických dovedností žáků.
Při tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů příslušných žáků je
třeba vycházet ze školního vzdělávacího programu a z platného RVP ZV (č. j.: MŠMT-26603/2016). V
rámci IVP budou mít jednotliví žáci v případě potřeby zpracovány upravené učební osnovy v souladu
s doporučením školských poradenských zařízení.
Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb, nastavení podpůrných opatření a
posuzování možností těchto žáků při jejich vzdělávání, poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných
zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol
a školských zařízení (dále jen ŠPZ): pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická
centra aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP): zejména speciální
pedagog nebo psycholog.
Ve výuce žáků se SVP budou učitelé využívat vhodné pomůcky z nabídky dodavatelů nebo vlastní
výroby, počítačové výukové programy, pracovní listy, doplňovací cvičení, čtenářské tabulky, čítanku a
pracovní učebnice pro dyslektiky, čtení pro slabé čtenáře, poskytnutí výuky navíc pro individuální
nápravu a event. jiné další.
Podpůrná opatření (dále PO) poskytovaná žákům jsou rozdělena a do pěti stupňů.
První stupeň podpory navrhuje a poskytuje škola na základě vlastní diagnostiky speciálních
vzdělávacích potřeb žáka. Podpůrná opatření prvního stupně škola vyhodnocuje nejpozději za tři
měsíce od počátku poskytování těchto opatření. V případě, že škola zjistí, že tato PO stačí k naplnění
speciálních vzdělávacích potřeb žáka, dále je používá do té doby, po kterou jsou efektivní (může to
trvat celou školní docházku…).
1. STUPEŇ PODPORY: Selhávání žáka z důvodu
 situace, které zvyšují riziko školní neúspěšnosti (krátkodobá nemoc, stěhování, rozvod či
úmrtí v rodině, negativní vztahy v kolektivu, změny učitele atd.)
 dlouhodobější problémy vyplývající z nemožnosti či neschopnosti rodiny zabezpečit
adekvátní domácí přípravu
 drobné poruchy pozornosti
 nezávažné nespecifické poruchy chování
 lehké narušení komunikačních schopností ovlivňující úroveň čtení a psaní, atd.
V případě, že nejpozději po třech měsících škola zjistí, že podpůrná opatření, která realizuje, nestačí a
nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech (chování, projevech…) žáka, kontaktuje prostřednictvím
zákonného zástupce školské poradenské zařízení (dále ŠPZ). Pro tento případ zpracuje zprávu o
poskytnuté pedagogické podpoře, ve které jasně uvede, jaký problém ve vzdělávání žáka nastal, jaká
podpůrná opatření byla uplatňována, jak jsou vyhodnocena. Školské poradenské zařízení provede
diagnostiku žáka a na jejím základě stanoví: zda je v kompetenci školy pokračovat v uplatňování
podpůrných opatření 1. stupně (mohou být navržena jiná opatření z tohoto stupně), zda jsou
speciální vzdělávací potřeby žáka natolik závažné, že je třeba využít podpůrných opatření z vyšších
stupňů podpory – pak se žák pak se žák stává klientem školského poradenského zařízení.
Druhý až pátý stupeň podpory navrhuje vždy školské poradenské zařízení. Identifikuje speciální
vzdělávací potřeby žáka a vydává doporučení pro podpůrná opatření ve 2. až 5. stupni podpory
(podle závažnosti jejich dopadů do vzdělávání). Spolupracuje se školou (metodicky vede) při jejich
realizaci, vyhodnocuje efektivitu navržených a poskytovaných PO. ŠPZ navrhuje podpůrná opatření
vyššího stupně tam, kde je neefektivní využívat podpůrná opatření nižšího stupně. Výčet možných
problémů ve vzdělávání žáka v různých stupních podpory:
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2. STUPEŇ PODPORY: Selhávání žáka z důvodu
• oslabení kognitivního výkonu (žáci s „hraniční“ inteligencí)
• oslabení sluchových a zrakových funkcí
• onemocnění (včetně psychického), které nemá závažnější dopady do vzdělávání
• nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka
• oslabení dorozumívacích dovedností
3. STUPEŇ PODPORY: Selhávání žáka z důvodu
• lehkého mentálního postižení
• zrakového či sluchového postižení (slabozrakost, nedoslýchavost), NKS
• tělesného postižení či onemocnění (včetně psychického) se závažnějšími dopady do vzdělávání
• neznalosti vyučovacího jazyka
• syndromu CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané dítě)
4. STUPEŇ PODPORY: Selhávání žáka z důvodu
• středně těžkého či těžkého mentálního postižení • těžkého zrakového či těžkého sluchového
postižení (nevidomost, hluchota)
• závažného tělesného postižení či onemocnění
• poruchy autistického spektra
• neschopnosti komunikovat prostřednictvím mluveného či psaného slova
5. STUPEŇ PODPORY: Selhávání žáka z důvodu
• hluboké mentální retardace
• kombinace těžkého zdravotního postižení
Škola poskytuje podpůrná opatření žákům se SVP v následujících oblastech
 Organizace výuky
 Modifikace vyučovacích metod a forem
 Intervence
 Pomůcky
 Úpravy obsahu vzdělávání
 Hodnocení
 Příprava na výuku
 Podpora zdravotní a sociální
 Práce s třídním kolektivem
 Úprava prostředí
Podmínky vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními na základě zdravotního postižení
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu
speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků na základě informací výchovné poradkyně a
doporučení ŠPZ. Výuka předmětů pro tyto žáky probíhá v souladu s principy individualizace
a diferenciace vzdělávání, podle nastavených podpůrných opatření. Vždy je nutné dodržovat
následující principy:
 uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka
 umožnit využívat dostupných podpůrných opatření při vzdělávání žáků
 uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci
činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
 zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků
vzdělávání
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spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními
a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby
spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích
plánů)
spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením
a zdravotním znevýhodněním
podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky
umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve
třídě nebo studijní skupině

Podmínky vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními na základě sociálního znevýhodnění
Do této skupiny patří žáci vymezeni poradenským zařízením, kteří pocházejí z prostředí sociálně
nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní
populace. Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace
(především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Někteří z těchto žáků se bez závažnějších
problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou
odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci,
projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí,
vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým
postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům
věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují na základě PO.
Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je
ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu
příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Pozornost bude
proto u těchto žáků nutné věnovat osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím,
jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žáků z odlišného
kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich
úspěšnosti v majoritní společnosti.
Škola bude pružně a operativně reagovat na přítomnost žáků se sociálním znevýhodněním ve
třídách tím, že zařadí do výuky (prvouka, vlastivěda, výchova k občanství a ke zdraví a hudební
výchova, dějepis) témata vztahující se k pojmům národnost, etnicita, multikulturalita, svébytnost,
respekt k osobnosti druhého, apod. Učitelé budou vytvářet a formovat hodnotovou orientaci všech
žáků školy k respektování a toleranci kulturních a sociálních rozdílů.
Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně
znevýhodňujícího prostředí, je důležité, aby učitelé své žáky a jejich rodinné prostředí dobře znali.
Pak dovedu volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima.
Škola bude využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby
organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých
kultur, etnik a sociálního prostředí.
Ve spádové oblasti školy se v současné době rozšiřuje počet žáků se sociálním znevýhodněním,
přesto, nebo právě proto, je jim věnována náležitá péče. Není zatím třeba tvořit přípravné třídy. Pro
tyto žáky škola zabezpečí podle doporučených podpůrných opatření některé z těchto podmínek:
 individuální nebo skupinovou péči
 spolupráce s rodiči
 pomoc asistenta pedagoga
 menší počet žáků ve třídě (podle ekonomických možností školy)
 odpovídající metody a formy práce
 specifické učebnice a materiály
 pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu
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spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem-etopedem, sociálním pracovníkem,
případně s dalšími odborníky

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat a
vytvářet pro ně vhodné podmínky. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika
druhy nadání. Také mimořádně nadaní žáci spadají pod žáky se SVP a je třeba k nim přistupovat
v souladu se Školským zákonem a vyhláškou 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Identifikace nadání
Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody
pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve
školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem
a jeho rodiči. Především u žáků do 9 let je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné
nadání, nebo o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou
normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru. Při vyhledávání mimořádně
nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům s vývojovou poruchou učení nebo chování, s
tělesným handicapem, žákům z odlišného kulturního a znevýhodňujícího sociálního prostředí.
Pomoc učitelům při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka se souhlasem
rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytnou psychologové v síti pedagogicko-psychologických
poraden. Na základě jejich zjištění budou potom nastavena PO, která budou v souladu s potřebami
žáka rozvíjet jeho nadání.
Specifika mimořádně nadaných žáků:














žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky
problematický přístup k pravidlům školní práce
tendence k vytváření vlastních pravidel
sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být
i kontroverzní
vlastní pracovní tempo
vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu
malá ochota ke spolupráci v kolektivu
rychlá orientace v učebních postupech
záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru;
přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním
kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů
vhled do vlastního učení
zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích
předmětech, které reprezentují nadání dítěte
potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí

Vytváření vztahové sítě u mimořádně nadaných dětí
Vytváření vztahové sítě je u mimořádně nadaných žáků ovlivněno jejich osobnostní strukturou,
zejména převažující silnou tendencí k introverzi. Také některé osobnostní vlastnosti těchto žáků
mohou znesnadňovat vytváření nekonfliktních vztahů ať již k vrstevníkům, nebo k učitelům i k sobě
samým. Především sklon k perfekcionismu, zvýšená kritičnost k sobě i k okolnímu světu a specifický
druh humoru mohou patřit k faktorům, které ovlivňují vytváření vztahů k vrstevníkům - spolužákům.
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Tam, kde se nevytvořily podmínky pro to, aby se dítě naučilo zacházet se svými specifickými
schopnostmi, může paradoxně být jeho mimořádné nadání příčinou vytvoření negativního
sebeobrazu a popírání vlastních schopností. Jindy se stane, že vlivem nepodnětného a málo
vstřícného prostředí se žák uzavírá do vnitřního světa svých schopností a odmítá s okolním
prostředím vrstevníků komunikovat. Tato situace je častá vzhledem k tomu, že mezi nadanými žáky je
mnoho introvertů se špatnou sociální přizpůsobivostí, kterým vyhovuje omezená komunikace s
okolím anebo je u nich patrná větší tendence ke komunikaci s věkově staršími.
Velmi důležité také je, do jaké míry druh nadání žáka koresponduje se schopnostmi a možnostmi
jeho okolí, tzn. jeho rodiny, školní třídy, učitelů i vrstevníků. V době, kdy žáci vstupují do školy, je pro
ně důležité, aby se stali členy komunity, do které patří vzhledem ke svému věku, a to i přesto, že tito
žáci obvykle snadno komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Často právě nadaní mají strach,
že se jim nepodaří začlenit se do komunity, ke které se věkově vztahují. Dochází tak k tomu, že se
jejich snaha o včlenění se do přirozené vrstevnické skupiny spojuje s tendencí k popření vlastních
schopností. S přibývajícím věkem se u těchto žáků zvyšuje jejich sociální vnímavost, kdy si dobře
uvědomují svoje přednosti i nedostatky a svoje postavení ve skupině vrstevníků, kdy se jejich
mimořádné nadání může stát i důvodem k obdivu vrstevníků.
Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti
okolí ke specifikům žáka.
Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků
Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů
individualizace a vnitřní diferenciace. Podle potřeb žáků, u nichž bylo rozpoznáno mimořádné nadání,
bude škola respektovat doporučená podpůrná opatření, např.:
 individuální vzdělávací plány
 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
 zadávání specifických úkolů
 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
 vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na
straně žáka
 účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
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Průřezová témata a jejich začlenění
Tematické okruhy průřezových témat jsou realizovány integrací do ostatních vyučovacích předmětů, což plyne z tabulky, viz níže. Na 1. stupni může být
zařazen vyučovací předmět Osobnostně sociální a dramatická výchova v závislosti na personálních možnostech školy. V tom případě by některé okruhy byly
zařazeny do tohoto předmětu, což je zřetelné z osnov tohoto předmětu.
Ročník:
Průřezové téma:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

M, VV,
HV, TV,
ČJ, PRV

M, HV,
TV, ČJ,
PRV, AJ

M,PČ, VV,
VV, HV,
VV, HV,
HV, TV,
ČJ, TV, PČ, TV, ČJ, Př,
ČJ, PRV,
Př, VL,
VL
AJ

ČJ, D, M,
Př, VV, Z

ČJ, M, Př,
VV, Z, NJ

D, VOZ,
M, Př, Ch,
VV, Z

M, Př, VV,
Z

HV, TV,
ČJ, PRV

HV, TV,
PRV

HV, TV,
ČJ, PRV

M, TV, PČ

M, TV, ČJ, M, VV,
PRV
TV, PRV

VV, ČJ,
TV, Př, VL

Př, TV

VV, TV,
PRV

HV, TV,
PRV

VV, HV,
TV, PRV

VV, HV,
TV, Př, VL

HV, Př, TV

VV, TV,
PČ

VV, PČ, ČJ

M, PČ, VV, VV, HV,
D, TV, Z
HV, PČ,TV
HV, TV
TV, PČ, VL
VV, HV

6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
6.1.1 Rozvoj schopností poznávání

6.1.2 Sebepoznání a sebepojetí

6.1.3 Seberegulace a sebeorganizace

6.1.4 Psychohygiena

6.1.5 Kreativita

Sociální rozvoj

HV, TV, Př, HV, IN, Př,
VV, In, Z
VL
TV

ČJ, VV, In,
VOZ, VV
VOZ, Z

In

VV, InV,
NJ

VOZ

InV

D, VOZ,
Ch, TV, Z
VV, HV

TV, VV, Z
HV, InV

VOZ

D, TV, Z
VV, HV
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Ročník:
Průřezové téma:
6.1.6 Poznávání lidí

6.1.7 Mezilidské vztahy

6.1.8 Komunikace

19.9.2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TV, ČJ,
PRV

HV, TV,
PRV, AJ

M, HV,
TV, ČJ,
PRV

HV, TV, Př,
D, VOZ,
HV, Př, TV
VL, AJ
TV, Z

7.

8.

9.

D, TV, Z

ČJ, TV, Z

TV, Z

TV, PČ, ČJ TV, PRV,
PRV
AJ

M, PČ, TV, ČJ, TV, Př,
ČJ, PRV,
VL, Aj

Př, TV

D, TV, Z

D, TV, Z

ČJ, D,
VOZ, Př,
TV, Z

D, TV, Z

TV, ČJ,
PRV

TV, ČJ,
PRV

M, VV, ČJ, VV, ČJ,
PRV
TV, Př, VL

ČJ, Př, TV

ČJ, Z,

ČJ, VOZ,
InV, Z, NJ

Ch, Z, NJ

ČJ, InV, Z,
NJ

TV, PRV

VV, TV,
ČJ

M, PČ, VV, VV, TV,
TV, ČJ
VL

VV, ČJ, TV D, TV, Z

TV, Z

VOZ, TV

TV, InV

TV

TV

TV, ČJ

TV, Př, VL

Př

Z

Z

VOZ, Př,
Ch

TV, PRV

TV, PRV

TV

ČJ, TV, VL Př

D

VL

D, VOZ,
HV

HV

HV

VOZ, HV

VL

D, VOZ, Z

D, Z

D, Z

D, VOZ, Z

6.1.9 Kooperace a kompetice

Morální rozvoj
6.1.10 Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
6.1.11 Hodnoty, postoje, praktická etika
VOZ, Př, Z Z

6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
6.2.1 Občanská společnost a škola

6.2.2 Občan, občanská společnost a stát

19

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Ročník:
Průřezové téma:

1.

19.9.2017

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

D, Z

Z

6.2.3 Formy participace občanů v
politickém životě

VL

D

6.2.4 Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

VL

D, Z

D, VOZ, Z

D, Z

D, Z

Z

6.3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
6.3.1 Evropa a svět nás zajímá
AJ

ČJ, AJ

ČJ, VL, AJ

ČJ, VL

ČJ, VV, Z

VV, Z

VV, Z, NJ

PRV

ČJ, AJ

VL

VV, HV, Z

D, VV,
HV, Z

VV, HV, Z,
HV, Z
NJ

ČJ, VL

ČJ, VL

D, VV

VV

D, VV, Z

D, VOZ,
VV, Z

Z

D, VOZ, Z

Z

VV, Z

ČJ

D, Z

Z

D, VOZ, Z

Z

VL

VOZ, HV,
Z

D, HV, Z

D, HV, Z

Z

6.3.2 Objevujeme Evropu a svět

6.3.3 Jsme Evropané

6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
6.4.1 Kulturní diference
HV

HV, Aj

HV, VL, Aj HV, ČJ

ČJ, PRV

ČJ

VL

6.4.2 Lidské vztahy
PRV
6.4.3 Etnický původ
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Ročník:
Průřezové téma:

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

D, Z, NJ

ČJ, Z

9.

6.4.4 Multikulturalita
VL
6.4.5 Princip sociálního smíru a solidarity
VL

D, VOZ, Z

6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
6.5.1 Ekosystémy
PRV

PRV

PRV

Př

Př, VL

VOZ, Př, Z Př, F

Př, Ch

Př

PRV

PRV

Př

Př, VL

Př, Z

Př, F

Př, Ch, F

D, Ch, F

VV, PRV

VV

VV, Př

VV, Př, VL Př, Z

Př, Z

F, Př, Ch, Z

F, VOZ, Př,
Ch, Z

PRV

PČ, VV

Př, VL

Př

Př, TV, Z

Př, TV, Z

Př, TV, Z

Ch, D,
VOZ, Př,
TV, Z

ČJ, AJ

VL

ČJ, In, Př

ČJ, In

InV

Z

ČJ, InV, Z

6.5.2 Základní podmínky života

6.5.3 Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
6.5.4 Vztah člověka k prostředí
PČ
6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy receptivních činností:
6.6.1 kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
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Ročník:
Průřezové téma:

1.

19.9.2017

2.

3.

6.6.2 interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VL

ČJ

ČJ, In

InV

ČJ

InV

InV

ČJ,

InV

6.6.3 stavba mediálních sdělení
VL
6.6.4 vnímání autora mediálních sdělení
ČJ,

VL
6.6.5 fungování a vliv médií ve společnosti
VL

Př

VL

ČJ

VL, Pří

VL, Pří

ČJ,

ČJ,

ČJ, Z

Tematické okruhy produktivních činností:
6.6.7 tvorba mediálního sdělení
ČJ

VV, HV

VV, HV

D, Z, Př, F

D, Z, Př, F

6.6.8 práce v realizačním týmu
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D, Z, Př, F

D, Z, Př, F
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Učební plány
Učební plán tříd bez zaměření platný od 1. 9. 2016
1. stupeň
1.
Vzdělávací oblasti

2.

3.

4.

5.

1. - 5. ročník

6.

7.

8.

4
3

4
3
2
4

5
3
2
4

Vzdělávací obory
naše
dotace

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a
Informatika
komunikační
technologie
Prvouka
Člověk a jeho svět Vlastivěda
Přírodověda
Dějepis
Člověk a
Výchova k
společnost
občanství a ke
zdraví
Fyzika
Chemie
Člověk a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Umění a kultura
Hudební výchova
Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a svět
Pracovní činnosti
práce
Volitelný předmět
Průřezová témata

9

8
2

9
3

7
3

7
3

4

5

5

5

5
1

0
2

2

3
2
2

2
2

7
4
4
0
0

1
1
2

1
1
2

1
1
2

2
1
2

2
1
2

1

1

1

1

1

0
0
0
0
7
5
10
0
5
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4
1

1

0

2

2

2

2

0
0
0
8

2

2

2

2

8

2

2

2
2
2
1
2
0

2
2
2
1
2
0

2
2
2
2
1
1
2
0

2
2
2
2
1
1
2
0

8
4
8
8
6
4
8
0

1

1

1

1

4

1

1

1

3

16

1

1

18

1

1

1

12

0

0

12
10
5
P*

3
Cizí jazyk nebo
Další cizí jazyk
volitelný předmět
další hodina
Člověk a spol.
další hodina D
Disponibilní
další hodina M
časová dotace
Prvouka další
Vlastivěda další
Přírodověda další
další hodina
Člověk a příroda
další hodina Č
další hodina PČ
Celková povinná časová dotace
minimální počet hodin v ročníku
maximální počet hodin v ročníku
naše dotace

40
11
0
24
1

Minimální
časová
dotace
33
9

2. stupeň
6. - 9. ročník
a odpovídající
9.
ročníky víceletých
středních škol
Minimální
naše
časová
dotace
dotace
4
17
15
3
12
12
2
6
6
5
17
15
1
1

3

4

3

3

16

0

11

21

10
10
3
P*

2

2
1

1
1

1

1

16

2

18

1
1
7
3

2

1

1

18 18 22 22 22
22 22 26 26 26
20 22 25 25 26

23

2
2
0
102
122
118

118

28 28 30 30
30 30 32 32
29 30 31 32

116
124
122

122
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Poznámky k učebnímu plánu tříd bez zaměření
Cizí jazyk
Předmět cizí jazyk musí být vyučován nejpozději od 3. ročníku, v naší škole je zařazen již
v učebním plánu pro 2. ročník. Jako první cizí jazyk je zařazen jazyk anglický. Nejpozději od 7. ročníku
bude Další cizí jazyk, jehož výuka bude pokračovat do 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Žáci, na
které se vztahuje výjimka z povinnosti vyučování dalšího cizího jazyka, mohou být z rozhodnutí
ředitele školy zařazeni do skupiny, která bude posilovat výuku prvního cizího jazyka. K tomu lze využít
např. předmět Cvičení z anglického jazyka. Pro posílení výuky cizího jazyka je využito 2 hodiny
z disponibilní dotace ve druhém ročníku. Dochází k rozvolnění učiva stanoveného pro 1. stupeň tak,
aby žáci měli pozvolnější nástup pro výuku cizího jazyka.

Pracovní činnosti
Povinný tematický okruh Svět práce je integrován do vyučovacího předmětu Výchova k občanství
a ke zdraví. S tím přechází 1 hodina dotace na výuku tohoto oboru. Z disponibilní dotace je předmět
Pracovní činnosti dotován 2 hodinami, takže je vyučován 1 hodinu v každém ročníku. Zbývající část
okruhu Svět práce bude zařazena do Pracovních činností v 9. ročníku.
Z ostatních okruhů jsou přednostně vybrány Práce s materiálem zařazená do 6. ročníku,
Pěstitelství a chovatelství zařazeno do 7. nebo 8. ročníku. V těchto ročnících může být výuka
doplněna podle aktuálních podmínek školy dalšími okruhy. Tematický okruh Příprava pokrmů je
přednostně zařazován v ročníku devátém. Podle aktuálních prostorových a personálních podmínek
mohou být zařazeny do jednotlivých ročníků jiné tematické okruhy.
Všechny zařazené tematické okruhy musí být odučeny v plném rozsahu bez rozdílu pohlaví žáků.

Tělesná výchova
Povinný tematický okruh Člověk a zdraví bude vyučován v rámci předmětu Tělesná výchova v 1.
až 9. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně a dále bude integrován do vyučovacího předmětu Výchova
k občanství a ke zdraví na 2. stupni. V předmětu Tělesná výchova je možno zařadit lyžařský výcvik na
1. i 2. stupni v délce 1 týden za školní rok a v rámci celoškolních projektových aktivit je možno zařadit
1 týden za školní rok sport a pobyt v přírodě, ve kterém je možno zahrnout tyto předměty: Tělesná
výchova, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Výchova k občanství a ke zdraví, Výtvarná výchova, Pracovní
činnosti nebo i jiné předměty podle potřeby.

Výchova k občanství a ke zdraví
Je integrovaný vyučovací předmět zahrnující učivo z tematického okruhu Člověk a společnost, ze
kterého získá dotaci 3 hodiny, 2 hodiny z tematického okruhu Člověk a zdraví, 1 hodinu dotace
z okruhu Svět práce a vybraných průřezových témat. Celý okruh Člověk a společnost je posílen 2
hodinami z disponibilní dotace. Předmět Výchova k občanství a ke zdraví je zařazen v dotaci 2 hodiny
týdně v 6. – 9. ročníku na 2. stupni. Může být vyučován dvěma učiteli, z nichž jeden je třídní učitel.
Cílem tohoto opatření je zintenzivnit práci s jednotlivci v rámci dané třídy a s třídním kolektivem se
zaměřením na rozvoj osobnosti žáků. Je doporučeno zařadit předmět do rozvrhu ve stejnou dobu ve
všech třídách jedenkrát týdně jednu hodinu ve formě třídnické hodiny, druhou hodinu klasicky podle
rozvrhových možností.
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Dějepis
Zahrnuje učivo z tematického okruhu Člověk a společnost a získá celkovou dotaci 8 hodin pro 6. –
9. roč.

Osobnostně sociální a dramatická výchova
Podle personálních, prostorových a organizačních podmínek může být zařazována buď samostatně
jako volitelný předmět v nabídce 2. stupně nebo jako součást některého volitelného předmětu, např.
v kombinaci s angličtinou, dějepisem, zeměpisem aj.

Volitelné předměty
Do nabídky volitelných předmětů jsou zařazeny Informatika volitelná, Konverzace v cizím jazyce,
Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Osobnostně sociální a dramatická výchova a její
modifikace. Podle potřeby, zájmu žáků a podmínek školy může ředitel školy zařadit další volitelný
předmět.

Disponibilní dotace
Disponibilní dotace v celkovém rozsahu 16 hodin týdně na prvním stupni bude využita takto:
další hodina Matematiky
2. – 5. ročník
celkem 4 hodiny
další hodina Českého jazyka
1. – 5. ročník
celkem 7 hodin
další hodina Přírodovědy
5. ročník
celkem 1 hodina
další hodina Vlastivědy
4. ročník
celkem 1 hodina
další hodina Prvouky
3. ročník
celkem 1 hodina
Cizí jazyk
2. ročník
celkem 2 hodiny
Disponibilní dotace v celkovém rozsahu 18 hodin týdně na druhém stupni bude využita takto:
Volitelný předmět
6. – 9. ročník
celkem 3 hodiny
další hodina Českého jazyka
6. a 8. ročník
celkem 2 hodiny
další hodiny Matematiky
6. a 9. ročník
celkem 2 hodiny
další hodina oblasti Člověk a společnost
6. a 9. ročník
celkem 2 hodiny
další hodina oblasti Člověk a příroda
6. – 9. ročník
celkem 7 hodin
další hodina Pracovních činností
6. ročník
celkem 2 hodiny
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Učební plán sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy platný
od 1. 9. 2013
1. stupeň

Vzdělávací
oblasti

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5. ročník

naše
dotace
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a
Informatika
komunikační
technologie
Prvouka
Člověk a jeho
Vlastivěda
svět
Přírodověda
Dějepis
Člověk a
Výchova k
společnost
občanství a
ke zdraví
Fyzika
Chemie
Člověk a
příroda
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná
výchova
Umění a
kultura
Hudební
výchova
Tělesná
Člověk a zdraví výchova

0
0
0
0
0

Jazyk a
jazyková
komunikace

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Minimální
časová
dotace
33
9
20

7.

8.

4
3

4
3
2
4

4
3
2
4

4
1

1

0

2

2

0

2

0
0
0
6

2

2

2

2

8

2

2

2
2

0
2

2
2
2
2

2
2
2
0

8
4
6
6

2

2

1

1

6

1

1

1

1

4

5

5

5

5

20

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

12

0

0

0
12
0
0

10

0
Člověk a svět
práce
Volitelný
předmět
Průřezová
témata

6.

Vzdělávací obory

2. stupeň
6. - 9. ročník
a odpovídající
9.
ročníky víceletých
středních škol
Minimální
naše
časová
dotace
dotace
4
16
15
3
12
12
2
6
6
4
16
15
1
1

Pracovní
činnosti

0

5

0

11

21

10

10
3

0
P*
0

0

0

0

0

další hodina
Člověk a zdraví
další hodina
Disponibilní
Člověk a spol.
časová dotace
další hodina
Člověk a příroda
další hodina M
další hodina PČ
další hodina ČJ
Celková povinná časová dotace
minimální počet hodin v ročníku
18 18 22 22 22
maximální počet hodin v ročníku
22 22 26 26 26
naše dotace
0 0 0 0 0

26

P*

0

18
10
16

2

18

3
1
1
1
0
102
122
0

118

28
30
30

28 30 30
30 32 32
30 31 31

116
124
122

122

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.

19.9.2017

Poznámky k učebnímu plánu ve sportovních třídách s rozšířenou výukou
Tělesné výchovy
Výuka ve sportovních třídách bude probíhat obdobně jako ve třídách bez zaměření, pokud bude
věnována předmětu stejná hodinová dotace. V případě odlišné dotace bude upraven vzdělávací
obsah předmětů podle dotace se zachováním základního učiva, tak aby bylo možno dosáhnout
klíčových kompetencí. V předmětech Dějepis, Přírodopis a Zeměpis jsou zpracovány samostatné
osnovy předmětu.
Veškerá dotace na případné volitelné předměty bude použita na zvýšení počtu hodin Tělesné
výchovy.

Tělesná výchova
Hodinová dotace zvýšena na 5 hodin týdně, použito z disponibilní dotace. Z této dotace jsou 4
hodiny věnovány rozvoji žáků v souvislosti se sportovním zaměřením a 1 hodina všeobecné tělesné
přípravě. Pro předmět jsou zpracované samostatné učební osnovy vzhledem k vyšší hodinové dotaci
a specifikům výuky talentovaných žáků a jejich sportovního zaměření.
Výuka Tělesné výchovy může probíhat částečně ve školní tělocvičně, na školním hřišti, v areálu
Tréninkového centra mládeže na ulici Saidova v Brněnských Ivanovicích a v obecní sportovní hale na
Měšťanské.

Výchova k občanství a ke zdraví
Tento integrovaný předmět využívá 5 hodin dotace ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost na
vzdělávací obor Výchova k občanství. V předmětu je integrován tematický okruh Volba práce
z předmětu Pracovní činnosti v 8. ročníku, s tím přešla do tohoto předmětu i 1 hodina dotace.
Z disponibilní dotace použity 2 hodiny a zařazeno učivo ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ze
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Celková dotace předmětu je 8 hodin v 6. až 9. ročníku.

Dějepis
Vyučovací předmět čerpá 6 hodin dotace ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Předmět je
vyučován v 6., 7. a 9. ročníku. Pro předmět jsou zpracované samostatné osnovy pro sportovní třídy.

Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Hodinová dotace vzdělávací oblasti Člověk a příroda je doplněna celkem o 3 hodiny z disponibilní
dotace. Vyučovací předmět Fyzika má dotaci 8 hodin v 6. – 9. ročníku, vyučovací předmět Chemie má
dotaci 4 hodiny v 8. a 9. ročníku, vyučovací předmět Přírodopis má dotaci 6 hodin v 6., 8. a 9. ročníku
a vyučovací předmět Zeměpis má dotaci 6 hodin v 6. – 8. ročníku. Pro předměty Přírodopis a Zeměpis
jsou zpracované samostatné osnovy pro sportovní třídy.

Pracovní činnosti
Tematický okruh Volba práce přechází i s hodinovou dotací do předmětu Výchova k občanství a
ke zdraví, proto je hodinová dotace Pracovních činností doplněna z disponibilní dotace v rozsahu 1
hodina. Předmět je vyučován v 7. – 9. ročníku v dotaci 1 hodina týdně.

Další cizí jazyk
Předmět je vyučován ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v nesportovních třídách
v dotaci 6 hodin nejpozději od 7. ročníku.
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Disponibilní dotace
Disponibilní dotace v celkovém rozsahu 18 hodin týdně na druhém stupni bude využita takto:
další hodina Výchova ke zdraví
10 hodin
další hodina Českého jazyka
1 hodina
další hodiny Matematiky
1 hodina
další hodina Člověk a společnost
2 hodiny
další hodina Člověk a příroda
3 hodiny
další hodina Pracovních činností
1 hodina
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Učební osnovy
Český jazyk a literatura
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Český jazyk a literatura je částí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Kvalita
jazykového vzdělávání patří k určujícím znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti člověka.
Dokonalé ovládání a užívání mateřského jazyka vede žáky k poznání a pochopení společensko
kulturního vývoje lidské společnosti. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru jsou velmi
důležité pro osvojování poznatků ve všech oblastech vzdělávání. Předmět poskytuje žákům nezbytné
předpoklady a nástroje komunikace se skutečností, s lidmi a s kulturními výtvory. Podstatným
způsobem rozvíjí jejich myšlení a prožívání, podmiňuje jejich úspěšnost v dalších předmětech i
v dalším vzdělávání. Proto Český jazyk a literatura zaujímá mezi vyučovacími předměty klíčové
postavení. Tento předmět je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně.
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je rozdělen do tří
složek:
1. Komunikační a slohová výchova
2. Jazyková výchova
3. Literární výchova
V rámci těchto složek se žáci učí i čtení a psaní (zejména 1. stupeň). V hodinách tohoto předmětu
nebudou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohu a literární výchovy, ale žáky povedeme k tomu,
aby si uvědomovali propojenost všech těchto složek.
V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovného jazyka.
Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Gramatika však není chápána jen jako cíl, ale jako cesta,
která díky poznávání struktury jazyka pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti žáků. Poznatky
získané na 1. stupni žáci 2. stupně zdokonalují. Např. upevňují znalost českého pravopisu a také jsou
vedeni k hlubšímu pochopení české syntaxe a využití tohoto poznání ve vlastní jazykové praxi. Dalším
cílem jazykového vyučování je neustálé zvyšování jazykové kultury žáků. Průběžně se seznamují s
různými jazykovými příručkami, učí se s nimi pracovat a jednotlivé pomůcky využívat v praxi. Jazyková
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného,
přehledného a srozumitelného vyjadřování.
V literární výchově má klíčový význam výchova ke „čtenářství“ – četba s porozuměním,
protože prostřednictvím četby žáci poznávají základní literární druhy, učí se rozlišovat literární fikci
od skutečnosti, formulují vlastní názory o přečteném díle, rozvíjí se estetické vnímání. Na 1. stupni je
nejdůležitějším cílem naučit děti číst a psát. Klade se důraz na čtení s porozuměním čteného textu. Je
nutné rozvíjet dorozumívací schopnosti žáků. Tyto získané dovednosti jsou na 2. stupni neustále
rozvíjeny a doplňovány. Např. žáci vyhledávají informace o spisovatelích a jejich dílech v různých
informačních zdrojích, pracují s literárními prameny i s texty různého zaměření.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Důraz by měl být kladen na analýzu nejen psaných, ale i
mluvených projevů, aby se v nich žáci vyznali, porozuměli jim, kriticky posoudili obsah sděleného
textu a také hledali další souvislosti.
Hlavně na 1. stupni o časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující. Psaní se na 1.
stupni vyučuje zpravidla v menších časových celcích než je celá vyučovací hodina, nejčastěji v
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kombinaci se čtením. Komunikační a slohová výchova je součástí téměř každé hodiny jazykového a
literárního vyučování.
Celková časová dotace pro jednotlivé ročníky 1. stupně:
1. ročník – 9 hodin týdně
2. ročník – 8 hodin týdně
3. ročník – 9 hodin týdně
4. ročník – 7 hodin týdně
5. ročník – 7 hodin týdně
Celková časová dotace pro jednotlivé ročníky 2. stupně:
6., 7., 9. ročník – 4 hodiny týdně
8. ročník – 5 hodin týdně, sportovní třídy 4 hodiny týdně
Také ve výuce na 2. stupni se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Konkrétně
v 6., 7. a 9. ročníku se doporučuje, aby jazyková výchova probíhala 2 hodiny týdně, komunikační a
slohová výchova 1 hodinu týdně, literární výchova 1 hodinu týdně. V 8. ročníku je doporučeno
vyučovat jazykovou výchovu 3 hodiny týdně, komunikační a slohovou výchovu 1 hodinu týdně,
literární výchovu 1 hodinu týdně. Rozdělení hodin mezi jednotlivé složky však vždy záleží na učiteli, na
probírané látce a její pochopení všemi žáky. Časovou dotaci jednotlivých jazykových složek na 1. i 2.
stupni lze také upravovat vzhledem k různým projektům, které může vyučující zařadit.
Výuka je realizována se všemi žáky ve třídách. K výuce jazykové, komunikační a slohové výchovy
žáci nejvíce používají učebnice českého jazyka, které mohou být doplněny pracovními listy a
pracovními sešity. V literární výchově jsou převážně používány čítanky. V 1. třídě žáci nejvíce pracují
se Slabikářem. Starší žáci dále využívají Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny,
Stručnou mluvnici českou a další slovníky a encyklopedie. Součástí výuky jsou návštěvy knihoven,
divadelních a filmových představení a výstav. Na jednotlivá literární témata mohou navazovat také
exkurze.

Výchovně vzdělávací strategie
Cílem vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura je vybavit žáky souborem klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a tak je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve
společnosti. Povedeme žáky ke schopnosti aktivně se účastnit občanského života. Rozvoj jazykových a
stylistických dovedností pomůže žákům přiměřeně ke své jazykové úrovni argumentovat a
polemizovat. Metody interpretace a analýza textů povede k diskusi o obsahu textu, k formování
vlastních názorů, nalézání otázek a odpovědí. Žáci by měli být schopni porozumět textům vyhlášek,
návodům k použití a základním právním termínům.
V hodinách českého jazyka se žáci učí uplatňovat analogii, zobecňovat, abstrahovat a porovnávat
jednotlivé jevy, řeší problémy. Učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky, symboly. Pomocí
různých informačních zdrojů se učí samostatně vyhledávat důležité informace a souvislosti.
Nejvíce budeme rozvíjet kompetence komunikativní, kompetence řešení problémů a
kompetence k učení.
Kompetence učení – budeme předkládat žákům informace o jazyce seřazené logicky a
systematicky, ale žáci budou vedeni k neustálému doplňování a rozvíjení svých znalostí a dovedností.
Učit žáky pracovat s jazykovými příručkami a vyhledávat informace v různých informačních zdrojích.
Směřovat a motivovat žáky k uvědomění si, že poznatky získané v tomto předmětu využívají denně
v praxi, v ostatních předmětech.
Kompetence řešení problémů - budou nejvíce uplatňovány v jazykové výchově. Budeme vést
žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, aby uměli
nalézt chyby ve vlastním i jiném textu a odůvodnili správné řešení.
Kompetence komunikativní – hlavní důraz budeme klást na soustavné rozšiřování stávajících
vyjadřovacích schopností žáků. Žáci musí správně formulovat své promluvy, naslouchat názorům a
výkladům jiných. Dát dětem možnost vyjádřit se, říci svůj názor (na knihu, film, jednání postav
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uměleckého díla atd.), použít diskusi k vyjádření svého názoru a k respektování názorů druhých
(zařadit podle vyspělosti žáků).
Kompetence sociální a personální, občanské a pracovní budou využity hlavně při práci
s tematicky zaměřeným textem. Např. využít vhodné literární texty se sociální tematikou a
diskutovat se žáky o nich, nabízet žákům takové aktivity, které umožní všem žákům prožít pocit
úspěchu, pěstovat v dětech zdravé sebevědomí. Dále je nutné např. v hodinách literární výchovy
seznamovat žáky s regionálními autory, místními pověstmi, národní kulturou. Nad vhodnou literární
ukázkou lze hovořit o významu rodinných vztahů a harmonického rodinného prostředí. Kompetence
pracovní budeme uplatňovat při vysvětlování dodržování správných hygienických pravidel pro čtení a
psaní, při přípravě a udržování jejich učebního prostoru. Tuto kompetenci lze také využít ve slohové
výchově během výuky popisu pracovního postupu. Žáci mohou vést diskusi o své budoucí profesi.
Při hodnocení žáků je uplatňována přiměřená náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na
individuální pokrok každého žáka. Hodnocení probíhá celoročně podle zvládnutí jednotlivých
výstupů, schopnosti řešit problémové situace, úrovně komunikačních dovedností, v postojích a
dovednostech, míry zodpovědnosti. Dbáme na pečlivé procvičení probíraných jevů a poté
přistupujeme k hodnotícím metodám výuky.
Sledována je práce v hodině, domácí příprava, podíl jednotlivce na skupinové práci a celkový
zájem o předmět.
Podklady pro celkovou klasifikaci žáků jsou získávány hodnocením písemných forem (diktáty,
pravopisná cvičení, doplňovací cvičení, testy, slohová cvičení, slohové práce, VJR), ale také
hodnocením ústních projevů (např. recitace básně, rozborem mluvních cvičení a referátů, ústní
opakování učiva apod.). V prvním ročníku je hodnocen zejména opis a přepis textu. S výjimkou 1.
ročníku můžeme zařadit na konci každého pololetí pololetní kontrolní práci, která nám umožní
posoudit zvládnutí daného učiva u jednotlivých žáků.
Průřezová témata
Na 1. stupni naplňujeme předmětem Český jazyk a literatura tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, seberegulace, sebeorganizace,
kreativita, mezilidské vztahy, komunikace.
Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova - kulturní diferenciace, lidské vztahy.
Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení.
Na 2. stupni naplňujeme tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí,
mezilidské vztahy, komunikace.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá.
Multikulturní výchova – multikulturalita.
Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, stavba mediálního sdělení, vnímání autora mediálních sdělení.
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OBLAST

1. STUPEŇ.
1.
Hláskosloví

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA





6.1.1 – rozvoj
schopností
poznávání, rozvoj
pozornosti a
soustředění,
zapamatování

1

6.1.1 – rozvoj
schopností
poznávání

1,3






Tvarosloví








Skladba





1.

Čtení

19.9.2017






umí přiřadit písmena abecedy
k příslušným hláskám
provádí analýzu slov na hlásky a zpětně
syntézu
zná písmena psací a tiskací, malá a
velká
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova i čtení slova na hlásky
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
ČJL – 3 – 2 - 01
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
dodržuje správné pořadí písmen ve
slově, a jejich úplnost píše správně
slova a jednoduché texty
seznamuje se s psaním velkého
písmene
u vlastních jmen osob
spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní
zásoby a gramatické správnosti v
závislosti na znalostech žáka 1.roč
píše velké písmeno na začátku věty,
tečku za větou
správně řadí slova ve větě
zná pojmy tečka, vykřičník, otazník,
pomlčka, dvojtečka

hláska – písmeno



písmena tiskací, psací, malá, velká



věta – slovo – slabika – hláska



2
1

1,3

vlastní jména osob
3



orientuje se v textu, rozumí pojmům

strana, nadpis, odstavec, řádek
plynule čte jednoduchá slova, správně
čte krátké a dlouhé samohlásky, slabiky 
di-dy, ti-ty, ni-ny, dě, tě, ně, bě, pě, vě
hlasitě čte jednoduché věty se
správnou intonací


věta

6.1.1. – rozvoj
schopností,
poznávání

6.1.1. – rozvoj
schopností,
poznávání, řešení
problému,
slabiky otevřené, zavřené, shluky
souhlásek, slova s písmenem ě, slabiky di, dovednosti pro
učení
ti, ni, délka samohlásek
čtení vět
přípravná fáze čtení
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VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Literární výchova






poslech, vyprávění, dramatizace, recitace
četba ze Slabikáře, Čítanky, doplňková
četba

divadelní
představení,
beseda v knihovně
o dětské literatuře





správné návyky při psaní
jednotlivé prvky písmen a číslic
opis, přepis, diktát, autodiktát






Psaní













seznamuje se s pojmy říkadlo,
rozpočítadlo, hádanka, pohádka, báseň,
spisovatel, ilustrace
pamatuje si a reprodukuje jednoduché
říkanky a dětské básně
umí krátce zhodnotit vlastnosti postav,
vyjádřit své pocity z přečteného textu
ČJL – 3 – 3 – 02
tvoří krátký mluvený projev na základě
vlastních zážitků
ČJL – 3 – 1 - 07
všímá si ilustrací literárních děl
zná několik dětských časopisů
zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním- správné sezení,
držení pera, umístění sešitu a jeho
sklon
ČJL – 3 – 1 - 08
osvojuje si tvary písmen malé i velké
psací abecedy mimo X, W, Q
spojuje písmena ve slabiky, kontroluje
svůj písemný projev
ČJL – 3 – 1 - 09
píše slova a jednoduché věty
vědomě začíná větu velkým písmenem
a končí tečkou
opisuje podle předlohy, přepisuje, píše
diktát, autodiktát
umí přenést slova a věty z podoby
mluvené do podoby psané
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OBLAST

VÝSTUPY

1.

Slohová a
komunikační
výchova










2.

JAZYKOVÁ
VÝCHOVA
Skladba












19.9.2017
UČIVO

pečlivě vyslovuje, opravuje svou

nesprávnou výslovnost
ČJL -3 – 1 - 04
v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL – 3 – 1 – 05
umí pozdravit, omluvit se, poděkovat,
vyřídit jednoduchý vzkaz, požádat o
pomoc, vyjádřit své přání
nahrazuje slova v textu slovy
podobného významu
reprodukuje krátký text podle otázek a
ilustrací, při poslechu pohádek a
krátkých příběhů udržuje pozornost
žák se vyjadřuje ústně i písemně v
krátkých souvislých projevech
porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL – 3 – 1 - 02
procvičuje se v mluveném a čteném
projevu, píše v jednoduchých větách
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy
ČJL – 3 – 2 – 06
správně řadí věty podle posloupnosti
rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího ČJL – 3 – 2 – 07
(oznamovací, rozkazovací, tázací, přací)
a zdůvodňuje psaní s náležitými
znaménky na konci
řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl

PRŮŘEZ. TÉMATA

jednoduché formy spol. styku



věta a souvětí






věta jako jednotka jazykového projevu
spojování a oddělování vět,
nejfrekventovanější spojky
pořadí vět v textu
druhy vět podle postoje mluvčího



pořadí slov ve větě

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Slohová a komunikační
výchova

6.1.2. –
sebepoznání a
sebepojetí – já a mé
chování, postoj
k druhým i k sobě
samému
6.1.6. – poznávání
lidí- vzájemné
poznávání
6.1.7 – mezilidské
vztahy, empatie
6.1.8 – komunikace
v různých situacích
-omluva, pozdrav,
prosba
6.1.8 – KomunikaceVytváření správných
forem komunikacepozdrav, požádání,
odmítnutí, omluva
Komunikace
verbální i neverbální 3.

3.
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VÝSTUPY

UČIVO

Hláskosloví



vyjmenuje řadu písmen jdoucích po
sobě, řadí slova podle abecedy
správně rozlišuje hlásky, vyslovuje
dlouhé a krátké samohlásky, ovládá
tvrdé a měkké slabiky a jejich pravopis
správně vyslovuje a píše slova se
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
zdůvodňuje a správně píše znělé a
neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov
správně dělí slova na konci řádků podle
slabik
porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledává v textu slova příbuzná
ČJL - 3 – 2 - 02
seznámí se s přehledem a názvy
slovních druhů a poznává podstatná
jména, slovesa a některé spojky
rozlišuje obecná a vlastní jména,
procvičuje pravopis vlastních jmen
osob, zvířat a jmen místních



abeceda



slovo, slabika, hláska (samohlásky,
souhlásky, dvojhlásky), písmeno



písmeno ě



znělé a neznělé souhlásky

respektuje základní formy
společenského styku
respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
ČJL – 3 – 1 - 03
dodržuje posloupnost dějů
učí se jednoduchý popis na základě
pojmenování předmětů a jejich
vlastností








Tvarosloví





Pravopis

2.

19.9.2017

KOMUNIKAČNÍ
A
SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Sloh











dělení slov



význam slov



slovní druhy



vlastní jména




oslovení, pozdrav, poděkování, omluva,
prosba
vypravování
popis
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.1.7 – mezilidské
vztahy, empatie
6.1.8 – komunikace
v různých situacích

2.

2.

6.1.8-KomunikaceVytváření správných
forem komunikace- 1.
pozdrav, požádání,
odmítnutí,
omluva,…

6.1.7 – mezilidské
vztahy, empatie
6.1.8 – komunikace
v různých situacích
6.1.3. –
3.
seberegulace a
sebeorganizace –
3.
kontrola a
3.
sebeovládání
6.1.8-KomunikaceVytváření správných
forem komunikacepozdrav, požádání,
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VÝSTUPY
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

odmítnutí,
omluva,…
řešení konfliktů
Psaní












Čtení




2.

LITERÁRNÍ
VÝCHOVA
Práce
s literárním
textem








píše písmena a číslice – dodržuje
správný poměr výšky písmen ve slově,
velikost, sklon, a správný tvar písmen
správně spojuje písmena a slabiky
ovládá diakritická znaménka
píše čitelně a úhledně
opisuje a přepisuje krátké věty, zvládá
jednoduchý diktát
dbá na celkovou úpravu písemného
projevu při dodržení správných
hygienických a pracovních návyků
dokáže napsat správně adresu a přání
píše věcně i formálně správně
jednoduché sdělení
ČJL – 3 – 1 - 10
plynule čte s porozuměním nahlas i
potichu jednoduché texty
užívá správný slovní přízvuk a
přirozenou intonaci

 psaní písmen a číslic podle
 tvarových skupin

•

 opis, přepis, diktát
6.

 adresa, přání
 vhodné a přiměřeně náročné texty pro
tiché a hlasité čtení

žák umí recitovat básně
 čtení a poslech vhodných literárních textů
z čítanky, doplňkové četby a dle vlastního
dokáže převyprávět příběh
výběru – dětské knihy o přírodě, zvířatech,
zvládá domýšlet jednoduché příběhy
dětech
dokáže řešit hádanky a slovní hříčky
umí dramatizovat pohádku nebo povídku
seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
ČJL – 3 – 1 - 11
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6.3.1

6.

6.1.1-Rozvoj
5.
schopností
poznávání - Cvičení
dovedností,
zapamatování (čtení 4.
s porozuměním,
práce s textem,
čtení z časopisů)
6.1.5-Kreativita-
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PRŮŘEZ. TÉMATA

 všimne si spojitosti textu s ilustrací

3.

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Rozvoj základních
rysů originality,
nápadů a tvořivosti
(Dovyprávění
příběhů; co by dělali
kdyby; jak si
představuješ,…)
6.1.9. – kooperace a
kompetice – umět
se domluvit,
navázat na druhé,
opustit od své
myšlenky
6.4.2. – lidské
vztahy – tolerance,
empatie, solidarita

Základní
literární
pojmy

 orientuje se v základních literárních
pojmech






JAZYKOVÁ
VÝCHOVA
Skladba

 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
 určí počet vět v souvětí
 dokáže vyhledat ve větě jednoduché
základní skladební dvojici

 věta a souvětí

báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes
vyprávění, vypravěč, příběh, děj
jeviště, hlediště, herec, maňásky, loutky
ilustrace, ilustrátor

 věta jednoduchá a její stavba
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5.

6.1.1. Rozvoj
1.
schopností
1.
poznávání – cvičení 1.
pozornosti a
soustředění, cvičení
dovednosti
zapamatování,
dovednosti pro
učení a studium
(práce s textem, se
slovníkem)
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VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Hláskosloví

 rozlišuje slabiky a hlásky, určí počet
slabik ve slově
 správně klade slovní přízvuk
 řadí slova podle abecedy, vyhledává
slova (jména) v abecedním seznamu

 slabika, hláska, přízvuk, abeceda

 třídí slova podle významu, vyhledává
slova souznačná, mnohoznačná,
protikladná, nadřazená a podřazená
 vyhledá a pozná slova příbuzná

třídí slova podle zobecnělého významu
ČJL – 3 – 2 - 03
 rozlišuje ve slově kořen, část
předponovou, příponovou a koncovku

zvládá pravopis po měkkých a tvrdých
souhláskách, zvládá přehled i užívání
vyjmenovaných slov a jejich pravopis
ČJL – 3 – 2 - 08

určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu
ČJL – 3 – 2 - 04
 skloňuje podstatná jména, pracuje s
jejich mluvnickými kategoriemi (rod,
číslo)
 zvládá správně psát vlastní jména osob,
zvířat, měst, vesnic, hor a řek
 určuje mluvnické kategorie sloves
(osoba, číslo, čas)
 časuje v čase přítomném, minulém a
budoucím

užívá v mluveném projevu gramaticky
správné tvary

 nauka o slově, slovo a jeho významy

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovednosti
zapamatování,
řešení problémů
(práce s textem)
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovednosti
zapamatování,
dovednosti pro
učení a studium
(práce s textem, se
slovníkem)
6.1.10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti –
dovednost pro
řešení učebních
problémů vázaných
na látku předmětu
(křížovky, rébusy,
doplňovačky).

Tvarosloví

 stavba slova
 vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
 slovní druhy – ohebné a neohebné
 podstatná jména
 vlastní jména a jejich pravopis
 slovesa
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1.

1.

3.

2.

1.
1.
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ČJL – 3 – 2 - 05

3.

KOMUNIKAČNÍ
A
SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Sloh

Ústní
komunikační
žánry

 vybírá vhodné jazykové prostředky,
dokáže odlišit spisovné výrazy od
nespisovných, procvičuje slovosled
 sestaví nadpis a člení projev
 reprodukuje krátký text podle otázek a
ilustrací
 tvoří otázky, vede správně dialog,
telefonický rozhovor
 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a pamatuje si podstatné
informace
 je schopen využít jednoduchou osnovu
pro popis a vypravování s dodržením
časové posloupnosti

 stylizace a kompozice, jazykové prostředky

 umí požádat o informaci, podá stručnou
informaci
 volí verbální i nonverbální prostředky
řeči v běžných situacích
ČJL – 3 – 1 - 06
 správně telefonuje
 dokáže uvítat návštěvu, rozloučit se
 sděluje přání a pozdravy

 zpráva, oznámení, vzkaz, uvítání,
rozloučení, přání, pozdrav

 členění jazykového projevu
 souvislé jazykové projevy
 otázky a odpovědi
 reprodukce textu
 vypravování, popis, osnova
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3.
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovednosti
zapamatování,
řešení problémů
(rozvoj řečových
dovedností,
naslouchání a
spolupráce).
6.1.2. –
sebepoznání a
sebepojetí – jak se
promítá mé já
v mém chování
(kultura projevu),
vztahy
6.1.7. – mezilidské
vztahy – respekt
k druhému, pomoc
6.1.8 Komunikace –
specifické
komunikační
dovednosti
monologické formy,
dialog, komunikace
v různých situacích
(dramatizace
situací, rozvoj slovní

3.
3.
3.
3.

3.

3.
3.
3.
3.
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zásoby
Efektivní strategie,
pravda a lež
6.1.9. – kooperace a
kompetice – řešení
konfliktů,
konkurence
Psaní






Písemné
komunikační
žánry





píše podle normy čitelně, úhledně a
přiměřeně rychle
dodržuje hygienické návyky správného
psaní
dbá na celkovou i formální úpravu
písemného projevu
provádí kontrolu vlastního písemného
projevu
dokáže se písemně vyjádřit v
jednoduchých formách psaného projevu
umí vyplnit poštovní poukázku, podací
lístek, přihlášku, dotazník
dokáže napsat krátký dopis, popis, krátké
vypravování

 správné tvary písmen a číslic
 římské číslice
6.

 adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka
 zpráva, oznámení pozvánka, inzerát
 tiskopisy
 dopis, popis, vypravování
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6.6.1. – kritické
čtení – chápání
podstaty
mediálního sdělení
6.6.4. Tvorba
mediálních sdělení
– uplatnění a výběr
výrazových
prostředků a jejich
kombinací pro
tvorbu věcně
správných a
komunikačně
vhodných sdělení
(zpráva, oznámení)

3.

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

3.

Čtení

 plynule čte s porozuměním přiměřeně
 vhodný text pro daný věk
náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01
 správně člení text
 správně používá větný přízvuk
 rozliší podstatné a okrajové informace ve
vhodném textu pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
ČJL - 5 – 1 - 02

3.

LITERÁRNÍ
VÝCHOVA
Práce
s literárním
textem

 vypráví či reprodukuje přečtený text
 čtení a poslech vhodných literárních textů
 přednáší básně
 dramatizuje text
ČJL – 3 – 3 - 01
 hledá podstatu příběhu a jeho smysl
 charakterizuje literární postavu
 líčí atmosféru příběhu
 dokáže vyjádřit své postoje ke knize
 domýšlí příběhy
 rozeznává různé typy vyjadřování autorů
píšících pro děti
 chápe četbu jako zdroj informací o světě
i o sobě

Literární
pojmy

 dokáže rozpoznat různé literární druhy a
žánry, odlišuje pohádku od ostatního
vyprávění
ČJL – 3 – 3 - 03
 používá a chápe základní literární pojmy
 pracuje tvořivě s literárním textem
ČJL – 3 – 3 – O4

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 poezie, báseň, básník, verš, rým, přirovnání
 próza, pohádka, povídka, pověst, postava,
děj, prostředí, spisovatel
 divadlo, dějství, herec, režisér
 literatura umělecká a věcná
 ilustrace, ilustrátor
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6.3.1 Evropa a svět
nás zajímá –
rodinné příběhy,
zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa,
naši sousedé
v Evropě, život dětí
v jiných zemích
(práce s mapou a
encyklopedií)
6.1.6. Poznávání lidí
– vzájemné
poznávání ve třídě,
ve skupině, chyby
při poznávání lidí.
6.4.2. Lidské vztahy
– vzájemné
obohacování
různých kultur.
Uplatňování
principu slušného
chování, tolerance,
empatie, umět se
vžít do role druhého

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
6.

5.
4.
5.

5.

4.
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4.

JAZYKOVÁ
VÝCHOVA
Tvarosloví

 žák vhodně užívá různou podobu slova,
rozlišuje různé slovní významy, rozliší
slova spisovná, ČJL-5-2-04 a jejich
nespisovné tvary, poznává slova citově
zabarvená
 rozlišuje ve slově kořen, část
předponovou a příponovou
 rozpozná předponu od předložky
 uvědoměle užívá i/y po obojetných
souhláskách uvnitř slov
 správně určuje slovní druhy ohebné i
neohebné
 skloňuje podstatná jména podle vzorů
 dokáže vyčasovat slovesa
v oznamovacím způsobu, určuje osobu,
číslo, čas, rozpozná infinitiv
 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a
slova vícevýznamová ČJL-5-2-01

 nauka o slově, hlásková podoba slova,
význam slova, slova jednoznačná,
mnohoznačná, spisovná, nespisovná,
citově zabarvená

6.1.3 Seberegulace
a sebeorganizace regulace vlastního
jednání při práci,
plánování učení a
studia

Skladba

KOMUNIKAČNÍ
A
SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Sloh

 stavba slova


vyjmenovaná slova

6.1.8 Komunikace dovednosti pro
verbální sdělování

 slovní druhy
 vzory podstatných jmen
 slovesa

 stylizace a kompozice
 osnova, nadpis, členění textu
 vypravování
 popis
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2.
1.

 rozliší větu jednoduchou od souvětí, ČJL-  věta a souvětí
5-2-07 užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
 podmět a přísudek
 respektuje shodu přísudku s podmětem,
orientačně zná pravopis psaní i/y
v příčestí minulém
 vhodně vybírá jazykové prostředky
 dokáže sestavit osnovu, vytvořit nadpis,
členit text na odstavce
 dodržuje následnost v dějových složkách
a časové posloupnosti
 procvičuje popisy rostlin, zvířat, věcí,

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1.

1.

6.1.7 Mezilidské
vztahy - chování
podporující dobré
vztahy, empatie a
pohled na svět
očima druhého

3.
3.
3.
3.
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osob
 vyjadřuje se pomocí souvětí
 ČJL-5-2-03 používá slovní druhy ve
správných tvarech ve svém mluveném
projevu

Ústní
komunikační
žánry

 umí výstižně a stručně telefonovat,
ČJL-5-1-05 zanechá vzkaz na záznamníku
 vědomě a správně užívá základní
komunikační žánry a komunikační
pravidla

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.1.8 Komunikace - 3.
cvičení pozorování a
empatického a
aktivního
naslouchání,
komunikace
v různých situacích
 zpráva, oznámení, vypravování, dialog

6.1.8 Komunikace specifické
komunikační
dovednosti, dialog

3.
3.

6.6.6. Tvorba
mediálního sdělení uplatnění a výběr
výrazových
prostředků a jejich
kombinací pro
tvorbu věcně
správných a
komunikačně
(společensky a
situačně) vhodných
sdělení
Psaní

 píše podle normy psaní v přirozené
velikosti se správným sklonem a
rozestupem písmen
 dodržuje základní hygienické a pracovní
návyky
 dodržuje úhlednost, čitelnost, plynulost
a přiměřenou hbitost psaní
 provádí kontrolu vlastního písemného

 správné tvary písmen a číslic

6.
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projevu, opravuje chyby

Písemné
komunikační
žánry

Čtení

4.

LITERÁRNÍ
VÝCHOVA
Práce s literárním
textem

 dokáže se písemně vyjádřit
v jednoduchých formách psaného
projevu
 dokáže napsat dopis s jednoduchým
obsahem (pozvání, oznámení) a dodržuje
přitom formální úpravu, úhlednost a
čitelnost
 dokáže samostatně vyplnit jednoduchou
objednávku a přihlášku
 dokáže napsat jednoduchý popis
pracovního postupu, místnosti apod.
 umí si stručně, čitelně a účelně pořizovat
zápisky učebního textu do sešitu,
vypisovat údaje ze slovníku
 správně a plynule čte se správným
slovním i větným přízvukem s přirozenou
intonací a správným frázováním
 dbá na barvu a sílu hlasu
 uvědoměle a dostatečně rychle čte
potichu
 čte s porozuměním textu

 adresa, pohlednice, blahopřání

3.



3.

 vhodné umělecké a populárně naučné
texty pro daný věk (čítanka, doplňková
četba, vlastní výběr)

6.3.1. Evropa a svět 6.
nás zajímá - rodinné
příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy
a světa: naši
sousedé v Evropě,
život dětí v jiných
zemích

 žák dokáže reprodukovat obsah
přečteného textu
 odliší verš od prózy
 dokáže recitovat báseň se správným
přednesem






6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání - cvičení
pozornosti a
soustředění, cvičení
dovedností
4.

dopis

3.
 tiskopisy
3.
 popis

čtení a poslech vhodných literárních textů
rozvoj techniky čtení
práce s literárním textem
výběr četby podle osobního zájmu
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5.

19.9.2017
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PRŮŘEZ. TÉMATA
zapamatování,
dovednosti pro
učení a studium

dramatizuje
hodnotí postavy literárního díla
dokáže vyjádřit své pocity z četby
užívá poznatků z četby v dalších školních
činnostech

Základní literární
pojmy

 rozumí základním literárním pojmům,
seznamuje se s dalšími literárními druhy
a žánry

 poezie – lyrika (píseň), epika, rytmus,
přirovnání, zosobnění
 próza – pověst, povídka, bajka, hlavní a
vedlejší postavy
 divadlo – jednání, konflikt
 film a televizní inscenace

Náš národní jazyk

 Osvojit si jazyk jako nástroj dorozumívání  Mateřský jazyk
 Vytvoření vztahu k jazyku
 Spisovná a nespisovná čeština
 Umět komunikovat

1.

6.3.2. Objevujeme
Evropu a svět - naše
vlast a Evropa
6.1.11. Hodnoty
postoje, praktická
etika - vytváření
povědomí o
kvalitách typu
odpovědnost,
spolehlivost,
spravedlivost,
respektování atd.:
pomáhající a
prosociální chování
(člověk neočekává
protislužbu)
6.3.1. Evropa a svět 1,2,3,4,5,6
nás zajímá lidová slovesnost,
zvyky a tradice
národů Evropy
6.3.3. Jsme
Evropané kořeny a zdroje
evropské civilizace
6.4.1. Kulturní
diference
(jedinečnost
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5.
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každého člověka a
jeho individuální
zvláštnosti; člověk
jako součást etnika,
poznávání vlastního
kulturního
zakotvení)
6.4.3. Etnický původ
(rovnocennost
všech etnických
skupin a kultur)
5.

Stavba slova a
pravopis











5.

Tvarosloví

Tvoření slov pomocí předpon a přípon
Umět vyznačit slovotvorný základ
Určit kořen slova, příponu a předponu
Užití správných koncovek ČJL-5-2-02
Umět doplnit předpony podle smyslu
slova
Umět použít předložky s, z
Ovládání skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně
Umět správně dělit slova na konci řádku
Osvojit si užívání pravopisu i, y po
obojetných souhláskách

 Osvojování slovních druhů ČJL-5-2-03
plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech –
 Umět rozeznat slovní druhy – slova
ohebná a neohebná
 U podstatných jmen umět určit
mluvnické kategorie – pád, číslo, rod a
vzor
 Ovládá psaní i/í, y/ý ČJL-5-2-08 ve

 Stavba slova
 Souhláskové skupiny na styku předpony a
přípony, kořene slova
 Psaní slov s i/í, y/ý

1,3,4,6,








1,3,4,6

Slovní druhy – ohebné a neohebné
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
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5.

Skladba












slovech po obojetných souhláskách,
koncovky podstatných jmen dle vzorů a
koncovky jmen přídavných
Přídavná jména – naučit se rozlišovat
přídavná jména tvrdá, měkká a
přivlastňovací, umět určit vzory, dle
vzorů zvládnout pravopis i, y
Zájmena – umět zařadit zájmena dle
druhu, ovládat skloňování zájmen
osobních
Číslovky – Ovládá druhy číslovek, umí
skloňovat číslovky základní
Slovesa – umí určit mluvnické kategorie –
osoba, číslo, způsob, čas
Rozlišuje čas minulý, přítomný a budoucí
Umí určit způsob oznamovací,
rozkazovací a podmiňovací
Ovládá určování základních větných
členů
Umí rozlišit větu jednoduchou a souvětí,
ČJL-5-2-06 vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
Ovládá zápis vzorců u větných celků, umí
graficky znázornit stavbu věty
Vyhledává ve větách základní stavební
dvojice
ČJL-5-2-05 a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty.
Rozlišuje podmět vyjádřený,
nevyjádřený, rozvitý, holý,
několikanásobný
Pozná a umí tvořit přísudek holý, rozvitý
a několikanásobný
Ovládá shodu podmětu s přísudkem-i, y

19.9.2017
UČIVO








PRŮŘEZ. TÉMATA

Věta jednoduchá a souvětí
Podmět a přísudek
Určovací skladební dvojice
Souvětí
Shoda přísudku s podmětem
Přímá řeč
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5.

Čtení a
naslouchání







5.

Mluvený projev











dle rodů
Umí v textu vyhledat přímou a
nepřímou řeč a umí graficky zapsat
přímou řeč
ČJL-5-2-09 Zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu
Při hlasitém čtení ovládá používání
tempa, intonace, přízvuku, zabarvení
hlasu
Umí odlišit podstatné a okrajové
informace v textu
Ovládá reprodukci textu
Umí posoudit úplnost nebo neúplnost
ČJL-5-1-03 jednoduchého sdělení
písemného i ústního

Umí správně vést dialog
ČJL-5-1-07 Volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
Učí se rozpoznávat druhy komunikace
Umí rozlišit a používat spisovnou a
nespisovnou češtinuČJL-5-1-08 a
vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-06 Rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě
Správně se učí vyslovovat
Umí správně použít při reprodukci gesta
a mimiku

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 Vypravování
 Reprodukce textu

6.1.8. Komunikace - 1,2,3,6
řeč lidských skutků,
cvičení pozorování a
empatického a
aktivního
naslouchání,
dovednosti pro
sdělování verbální i
neverbální
(technika řeči, výraz
řeči, cvičení
v neverbálním
sdělování)
6.1.8. Komunikace – 1,2,3,4,5,6
(vedení dialogu,
jeho pravidla a
řízení)






Dialog
Reklama
Popis
Vypravování

6.1.9. Kooperace a
kompetice
6.4.2. Lidské vztahy
- právo všech lidí žít
společně a podílet
se na spolupráci;
uplatňování
principu slušného
chování (základní
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UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

morální normy);
význam kvality
mezilidských vztahů
pro harmonický
rozvoj osobnosti;
tolerance; empatie,
schopnost umět se
vžít do role druhého
6.6.1. Kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělenípěstování kritického
přístupu ke
zpravodajství a
reklamě; hledání
rozdílu mezi
informativním,
zábavním a
reklamním sdělením
6.6.2. Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality
(rozdíl mezi
reklamou a zprávou
a mezi faktickým a
fiktivním obsahem)
5.

Písemný projev





Zlepšuje techniku psaní
Učí se, aby byl písemný projev úhledný
a správně rozvržený
Naučí se správně psát ČJL-5-1-09
jednoduché komunikační žánry projev







Omluvenka
Dopis
Inzerát
Výpisek
Vyprávění
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5.

Četba a
reprodukce











5.

Základy literatury





po stránce obsahové a formální
Ovládá nové žánry písemného projevu
Naučí se správně vyplňovat jednotlivé
písemnosti – podávání telegramu,
výpisu, složenky, průvodky, psaní
inzerátu, dopisu, pozvánky, oznámení
Umí sestavit osnovu vyprávění, na jejím
základě vytvoříČJL-5-1-10 krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
Zdokonalí se ve čtení
Umí pracovat s textem – výrazné čtení,
předčítání, recitace
Naučí se volně reprodukovat text podle
svých schopností, ČJL-5-1-04
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
Umí rozlišit podstatné a nepodstatné
v textu
Rozpozná hlavní myšlenku literárního
díla
ČJL-5-3-01 Umí vyjádřit své dojmy
názory a pocity z přečteného,
zaznamenává je
Umí vyhledat informace v textech
Tvoří vlastní literární dílo na dané téma
ČJL-5-3-02 – verše rýmy
Seznamuje se se základními pojmy
literatury
ČJL-5-3-03 Rozlišuje různé typy
uměleckých a neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 Při jednoduchém rozboru
literárních textů používá elementární

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 Oznámení
 Popis

 Hlasité čtení
 Reprodukce
 Recitace

6.1.8. Komunikace- 1,3,6
řeč těla, dovednosti
pro verbální
sdělování
(technika řeči, výraz
řeči)
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání- cvičení
pozornosti a
soustředění; cvičení
dovednosti
zapamatování,
dovednosti pro
učení a studium








Poezie – lyrika, epika, bajka
Próza
Divadlo
Film
Ilustrace
Kulturní život v regionu
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19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

literární pojmy
Umí rozlišit jednotlivé žánry-poezie,
próza, divadlo, film, televizní inscenace
Seznámí se s komedií, dramatem,
bajkou, cestopisem
Umí ve čteném rozpoznat řeč autora a
řeč postav
Rozpozná čas a prostředí děje
Učí se porovnávat ilustrace různých
výtvarníků
Hodnotí různá vydání knih
Učí se zakládat čtenářský deník
Naučí se orientovat v knihovnickém
zařízení
Seznámí se s kulturním životem ve svém
regionu – knihovny, spisovatelé,
ilustrátoři, výstavy
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2. STUPEŇ
6.
Opakování učiva
5. ročníku

VÝSTUPY

UČIVO







proč se učíme češtině
opakování slovních druhů
procvičování pravopisu

K. řešení problémů –
vyhledávání chyb,
správné řešení



podstatná jména

K. učení a řešení
problémů – vyhledávání
a třídění informací,
jejich pochopení a
využívání v procesu
učení, při tvůrčích
činnostech a
v praktickém životě,
analýza chyb, správný
postup řešení,
formulace odpovědi



přídavná jména



zájmena




Tvarosloví

19.9.2017















procvičuje jednotlivé pravopisné jevy,
umí je odůvodnit
upevňuje si znalosti o vyjmenovaných
slovech
ČJL-9-2-04 rozpozná, určuje a správně
třídí jednotlivé slovní druhy, tvoří
spisovné tvary a vědomě jich používá
ve vhodné komunikační situaci
rozliší druhy podstatných jmen
(hromadná, látková, pomnožná,
obecná, vlastní, konkrétní, abstraktní)
podstatná jména vyhledává v textu a
určuje mluvnické kategorie
seznámí se s některými odchylkami od
pravidelného skloňování (názvy částí
těla, jména krátící kmenovou
samohlásku)
jména skloňuje, problematické jevy
vyhledává v PČP
zvládá pravopis koncovek podst. jmen.
rozlišuje a určuje druhy příd. jmen
(tvrdá, měkká, přivlastňovací)
vyskloňuje a vystupňuje příd. jména
ovládá pravopis koncovek a jmenných
tvarů přídavných jmen
vyhledává a určuje druhy zájmen
rozpozná tvary osobních zájmen
orientačně vyskloňuje zájmena
ukazovací, přivlastňovací vztažná

PRŮŘEZ. TÉMATA
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určuje druhy číslovek, jednotlivé
číslovky vyskloňuje, zvládne jejich
pravopis



číslovky



slovesa vyhledává v textu, skloňuje je a
určuje mluvnické kategorie
rozpozná slovesné tvary určité,
neurčité, jednoduché, složité
rozliší slovesný čas
dokáže užít správné tvary
podmiňovacího způsob
najde ve větě základní skladebnou
dvojici
rozliší druhy podmětu a přísudku holý, rozvitý několikanásobný
na základě shody podmětu s přísudkem
zvládá pravopis příčestí
na jednoduchých příkladek rozpozná a
blíže určuje rozvíjející větné členy
v textu najde větu jednoduchou, rozdělí
ji na část podmětnou a přísudkovou
vytvoří větu jednoduchou s podmětem
vyjádřenou podstatným jménem,
graficky ji znázorní
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
určí větu hlavní a vedlejší
spojí věty nejobvyklejšími spojovacími
výrazy
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá
pravopis syntaktický v jednoduchých
souvětích



slovesa






větné členy základní
větné členy rozvíjející
věta jednoduchá
souvětí




6.

Skladba

19.9.2017













PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

K. k učení – praktická
použitelnost
syntaktického učiva

K. komunikativní –
soustavně kultivovat a
rozšiřovat vyjadřovací
schopnosti žáků
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Úvod o českém
jazyce





6.

Úvod k výuce slohu 



Jednoduché

komunikační žánry


Dopis







Popis







19.9.2017
UČIVO

ČJL-9-2-08 rozliší útvary národního

jazyka a zdůvodní jejich užití

rozezná spisovný a nespisovný jazyk
učí se pracovat a dokáže použít základní
jazykové příručky – Pravidla českého
pravopisu, Slovník spisovné češtiny,
Stručnou mluvnici češtiny
seznámí se s pojmem stylistika
ČJL-9-1-05 rozlišuje projev mluvený a
psaný
učí se používat vhodné jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
vyplňuje poštovní poukázky a podací
lístky
píše inzerát a jednoduchou objednávku
vysvětlí rozdíl, umí napsat zprávu a
oznámení
rozlišuje dopis osobní a úřední
vybírá vhodné jazykové prostředky
osobního dopisu
seznamu je se se stanovenou formou
úředního dopisu – spisovný jazyk věcné
údaje
zestylizuje dopisy různým adresátům
soustavně rozvíjí svůj kultivovaný
písemný projev
sestaví osnovu popisu
ovládá členění na odstavce
vybírá vhodné jazykové prostředky,
vyhledává v textu odborné názvy,
vysvětlí jejich význam
vypracovává jednotlivé druhy popisu

PRŮŘEZ. TÉMATA

rozvrstvení národního jazyka
jazykové příručky





projev mluvený a psaný
komunikace
stylistika





vyplňování tiskopisů
inzerát, objednávka
zpráva, oznámení, SMS




dopis osobní
dopis úřední






popis budovy, místnosti
popis postavy
popis krajiny
popis pracovního postupu
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. občanské a
komunikativní –
osvojení spisovného
jazyka a komunikace
v různých situacích, vést
žáky k vlastenectví,
k úctě k vytvořeným
duchovním hodnotám
6.6.1 – kritické čtení K. učení – třídění
(rozlišení zábavních informací
a informativních
prvků)

6.6.2 – rozdíl mezi
K. učení, pracovní,
zprávou a reklamou komunikativní –
(fakta vs. fikce)
praktická použitelnost,
umět se vyjádřit, volba
povolání
K. k učení – třídění
informací, praktická
použitelnost, komplexní
chápání získaných
poznatků
K. komunikativní – umět
se vyjádřit, kultivovaný
projev
K. učení – tříděni
informací, pozorování,
K. pracovní – dodržování
pracovních postupů a
pracovních návyků
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Výtah a výpisky







výtah
výpisky
hlavní myšlenky textu

6.1.1 – práce
s textem, jak se učit





osnova vypravování
dějová posloupnost
reprodukce daného textu

6.3.1 – sestaví
vypravování z cest
po Evropě



Vypravování






Průběžně během
školního roku:









6.

19.9.2017

Úvod do studia
literární výchovy





vyhledává klíčová slova, hlavní
myšlenky textu
rozlišuje rozdíl – výtah, výpisky
zvládne výtah a výpisek ze snadného
odborného textu
sestavuje osnovu – heslovitá, větná,
citátová
využívá významově bohatá a působivá
slova
dokáže doplnit chybějící začátek či
konec vypravování
vyjadřuje se souvisle a výstižně
v mluveném projevu
odlišuje spisovný a nespisovný projev,
vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky
vyjadřuje se souvisle v mluveném
projevu
soustavně kultivuje a rozšiřuje své
vyjadřovací schopnosti, rozvíjí svůj
mluvený projev
využívá získaných poznatků pro
praktický život
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
volí vhodné jazykové prostředky
vnímá literaturu jako zdroj poznání a
prožitků
rozlišuje základní literární druhy,
porovnává je i jejich funkci

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. učení – třídění
informací, mezioborové
souvislosti

K. učení, komunikativní,
sociální a personální
rozvoj vyjadřování,
podpora sebedůvěry,
praktická použitelnost

6.1.8 – mluvní
cvičení
6.6.5 – role médií
v každodenním
životě, vliv na
postoje a chování
člověka
(konverzační
témata)




literatura
literární druhy – lyrika, epika, drama
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řešení
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PRŮŘEZ. TÉMATA

Ústní lidová
slovesnost



dokáže definovat pojem ústní lidová
slovesnost, vyjmenuje znaky
vysvětlí, proč vznikají mýty a báje,
uvede příklady
vyjmenuje charakteristické znaky
pohádky, uvede jména spisovatelů a
sběratelů pohádek
vyvodí z textu znaky pověstí, odliší
pověst od pohádky, dokáže najít
pravdivé jádro pověsti
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje
přečtený text, popisuje jazyk literárního
díla, zhodnotí hlavní postavy
uvádí další příklady ústní lidové
slovesnosti, vysvětlí je, dokládá příklady





6.3.1- četba, práce
s textem, návštěva
knihovny



mýty a báje
pohádka, pověst
další příklady ústní lidové slovesnosti
(říkadla, přísloví, rčení…)
E. Petiška, B. Němcová, K. J. Erben

rozliší lyriku a epiku
vymezí charakteristické znaky balady
shromáždí základní informace o
autorech
charakterizuje hlavní postavy balad a
romancí – z daného textu odvodí jejich
jednání a skutky
přečte knihu balad – K. J. Erbena Kytice
naučí se libovolnou baladu zpaměti




balada
K. J. Erben










Lyricko-epické
žánry








Průběžně během
školního roku:






K. učení, občanské,
sociální a personální

6.6.5 – role médií
v každodenním
životě, vliv na
postoje a chování
člověka
(konverzační
témata)

odlišuje spisovný a nespisovný projev,
vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky
vyjadřuje se souvisle v mluveném
projevu
soustavně kultivuje a rozšiřuje své
vyjadřovací schopnosti, rozvíjí svůj
mluvený projev
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K. učení, občanské,
sociální a personální
získávání a třídění
informací, zpracování,
mezioborové vztahy,
vztah vytvořeným
duchovním hodnotám,
vést žáky k vlastenectví
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6.

Můj domov










Za dobrodružstvím 




využívá získaných poznatků pro
praktický život
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu
volí vhodné jazykové prostředky
přečtením ukázek si upevňuje svůj
vlastenecký postoj a uvědomuje si úzké
propojení literatury s dějinami národa,
vše dokládá příklady v textu
uceleně reprodukuje přečtený text a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
také v dějinných souvislostech
vyhledává a pomocí slovníků a
encyklopedií definuje literaturu
populárně naučnou, literaturu faktu,
pojem biografie
vyhledává informace o spisovatelích
literatury faktu a populárně naučné
literatury, a to v knihovně i v dalších
informačních zdrojích
přečte s porozuměním ukázky
z dobrodružné četby
formuluje ústně i písemně dojmy a
názory na umělecké dílo, které přečetl

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA







populárně naučná literatura
Literatura faktu
biografie
Karel IV., J. A. Komenský, B. Němcová
Národní divadlo

K. učení, občanské,
pracovní- třídění
informací a jejich
správné zpracování,
využití v praktickém
životě, mezioborové
vztahy, klást důraz na
výchovu k vlastenectví,
vytvářet pozitivní vztah
k vytvořeným
duchovním hodnotám





Dobrodružná literatura
J. Foglar, E. Štorch, K. May, J. London

K. učení, komunikativní,
sociální a personální
prostřednictvím lit.
hrdinů vést žáky ke
zdravému životnímu
stylu, využívání volného
času

Sestaví osnovu dobrodružného
příběhu, charakterizuje hlavní postavu,
vyhledává dobrodružné prvky a
prostředky
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Nevšední příběhy









sci-fi literatura
literatura pro děti a mládež
V. Steklač, S. Rudolf, Z. Svěrák,
E. Bass, M. Twain
J. R. R. Tolkien, J. K. Rowlingová

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. učení, řešení
problémů,
komunikativní, sociální
personální – třídění
informací, rozlišování
reality a fikce – řešení
problémů, pěstování
zdravého sebevědomí








význam slova
slova jednoznačná, mnohoznačná
slovo, sousloví, rčení
synonyma, homonyma
slova citově zabarvená
odborné názvy

K. učení, k. sociální a
personální – získávání a
třídění informací, zdroj
informací, mezioborové
vztahy, samostatné
rozhodování spolupráce
při řešení problému





slovní zásoba a její obohacování
odvozování, skládání, zkracování
odvozování podstatných a přídavných
jmen
odvozování sloves

K. učení, k řešení
problémů – vyhledávání
chyb, zdůvodňování,
třídění, praktická
použitelnost,
mezioborové vztahy






7.

19.9.2017

Nauka o významu
slov










Nauka o tvoření
slov



ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění
téhož námětu v literárním,
dramatickém a filmovém zpracování
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně
dojmy ze své četby nebo filmového
představení
rozlišuje obraz fikce a reality
vyhledává ve slovníku pojem sci-fi
literatura, definuje, uvádí autory
v textu vyhledává prvky sci-fi lit.
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a
běžně užívaná cizí slova
definuje, co je slovo, vysvětlí pojem
sousloví, rčení, homonyma, synonyma,
vyhledává je v textu
vyhledává v textu slova citově
zabarvená, odborné názvy, používá je
ve slohových útvarech
v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje
s Pravidly českého pravopisu,
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími
příručkami
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu
dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování, zvláště ve
frazémech



PRŮŘEZ. TÉMATA
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Tvarosloví



ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
určuje mluvnické významy ohebných
slovních druhů, zvl. určuje rod činný a
trpný
rozlišuje vhodné užívání vztažných
zájmen
stupňuje příslovce, v textu vyhledává
příslovečné spřežky
volí nejvhodnější předložky a spojky
v souvětích
rozpoznává citoslovce a částice
v písemném projevu zvládá pravopis
morfologický
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s PČP a
SSČ a dalšími slovníky a příručkami








opakování slovních druhů
skloňování zájmena jenž
slovesa, slovesný rod
příslovce, příslovečné spřežky
předložky, spojky
částice, citoslovce

rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
v souvětí
v textu vyhledává a rozpoznává věty
jednočlenné a dvojčlenné, větné
ekvivalenty
vyhledává podmět a přísudek, uvádí,
čím je vyjádřen, ovládá a rozpoznává
druhy přísudku
v textu vyhledává a rozpoznává
rozvíjející větné členy, zeptá se na ně,
určuje jejich závislost, pozná, čím jsou
vyjádřeny
orientuje se a rozpoznává různé druhy
vedlejších vět, pozná větu hlavní a
vedlejší, rozlišuje souvětí souřadné a




druhy vět podle postoje mluvčího
věty dvojčlenné, jednočlenné, větné
ekvivalenty
základní větné členy
rozvíjející větné členy
přístavek
druhy vedlejších vět










7.

19.9.2017

Skladba
















PRŮŘEZ. TÉMATA
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. učení, k řešení
problémů

K. učení, sociální a
personální
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Pravopis







7.

Popis










19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

podřadné
v písemném projevu zvládá pravopis
syntaktický ve větě jednoduché i v
souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá
a upevňuje pravopis lexikální,
morfologický a syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí







procvičování pravopisu i/y
koncovky podstatných jmen
koncovky přídavných jmen
shoda podmětu s přísudkem
psaní velkých písmen ve vlastních
jménech

K. k učení a k řešení
problémů





popis výrobku
popis uměleckého díla
popis pracovního postupu

K. učení, pracovní –
získávání, třídění
informací, zpracování
informací, praktická
využitelnost, správná
organizace práce,
ocenění výsledků práce

vysvětlí a zdůvodní pravidla psaní
velkých písmen u podstatných jmen
vlastních, uvede příklady z praxe, doplní
v textu malé či velké písmeno, dokáže
správně odůvodnit
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové
normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s PČP,
SSČ a dalšími jazykovými příručkami
rozlišuje popis statický a dynamický
sestaví osnovu popisu
uspořádá informace v textu, vyhledává
hlavní motivy popisu uměleckého díla
vybírá vhodné jazykové prostředky,
nahradí nevhodná slovesa vhodnějšími
vyhledává v textu odborné názvy,
vysvětlí jejich význam, vyhledává
všechny fáze postupu
vypracovává popis výrobku a popis
pracovního postupu
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Charakteristika








charakteristika vnější a vnitřní
charakteristika přímá a nepřímá
charakteristika spolužáka
charakteristika literární postavy

6.1.2. - tvořivé
psaní,
charakteristika
spolužáka



líčení krajiny



výtah z odborného textu





administrativní styl
formulace žádosti
obvyklé formy žádosti

K. učení, sociální a
personální, pracovní






vlastní životopis
životopis rodinného příslušníka
životopis známé osobnosti
profesní životopis

K. učení, občanské,
pracovní – důraz klást na
praktickou použitelnost





Líčení





Výtah





7.

19.9.2017

Žádost







Životopis





v textu vyhledává, co patří do
charakteristiky vnější a vnitřní, umí
pracovat s textem
vytvoří osnovu charakteristiky
zvládá vystižení povahy člověka, jeho
schopností, zájmů pomocí rčení a
přirovnání
dokáže stručně charakterizovat svého
kamaráda
vysvětí pojem líčení
pracuje s textem, vypracuje osnovu
líčení
v textu vyhledává jazykové prostředky,
které vyvolávají citovou působivost
textu
vypracuje líčení oblíbeného místa
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu
s ohledem na jeho účel
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu
vypracuje výtah z odborného textu
vyhledává v textu podstatné části
žádosti
rozeznává administrativní styl
uvádí, proč žádost píše
formuluje vlastní žádost písemně i
ústně
z textu vyvodí všechny důležité části
životopisu
uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel
vysvětlí pojem profesní životopis
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. učení, komunikativní,
občanské

K. učení, občanské –
úcta k hodnotám,
vlastenectví

6.1.1. - práce
s textem, výtah,
hlavní myšlenky
textu

K. učení, řešení
problémů,
komunikativní
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Roč.

OBLAST

Vypravování

VÝSTUPY


shromáždí patřičné údaje a vytvoří
vlastní životopis




sestavuje osnovu daného vypravování
v textu vyhledává vhodné jazykové
prostředky
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný,
nespisovný projev a v hodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
správně používá a píše přímou řeč,
uplatňuje a vyhledává dějová slovesa
z textu odstraňuje slohové nedostatky
ovládá ústní vypravování, tzv. mluvní
cvičení na dané téma
napíše vypravování s použitím přímé
řeči
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a
nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu
připraveném i improvizovaném vhodně
užívá verbálních i nonverbálních
prostředků řeči







Průběžně během
školního roku žák:









19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA




6.6.5 – vliv médií na
kulturu (role filmu a
televize ve
společnosti)

K. učení, komunikativní
– dbát na soustavný
rozvoj komunikačních
schopností žáků, umět
se dobře vyjádřit, tvořit
otázky a odpovědi,
vystupovat před třídou,
umět vyslechnout názor
a postřehy druhých,
využití znalostí v praxi

6.1.8. - mluvní
cvičení

viz výše




osnova vypravování
vypravování – ukázky z knihy, scény
z filmu
reprodukce daného textu
vlastní tvořivé psaní

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a
objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
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UČIVA

s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů
7.

Úvod do studia
literatury, literární
druhy



Průřez nejstarší
literaturou

















rozlišuje základní literární druhy,
porovnává je
rozliší lyriku a epiku, drama, seznamuje
se s cíli literární výchovy a s průběžnými
výstupy během celého školního roku –
viz průběžně
Vysvětlí pojem epos, báje, mýtus –
vyhledá je ve slovnících a
encyklopediích, poznává autory těchto
žánrů, své poznatky doplní četbou
doporučenou četbou je veden
k individuálnímu prožívání slovesného
uměleckého díla, ke sdílení čtenářských
zážitků, k pozitivnímu vztahu
k literatuře i k dalším druhům umění
založených na uměleckém textu





cíle literární výchovy
seznámení s učivem, doporučená četba
lyrika, epika, drama

K. učení – získávání a
třídění informací





epos, báje, mýty
bajka
drama

K. učení, komunikativní,
sociální a personální –
získávání a třídění
informací, zdroj
informací, rozvoj
komunikačních
schopností, pěstování
zdravého sebevědomí
při vystupování před
třídou – např. referát na
dané téma
viz výše

vypráví o bibli, jak vznikla, kdo ji napsal, 
jakým jazykem a jak je rozdělena,

úpravy bible pro děti
vyjmenuje nejznámější biblické postavy
Formuluje ústně dojmy ze své četby
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění
téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
prostřednictvím ukázek v čítance nebo 
na CD se seznamuje s našimi
nejstaršími literárními památkami
uvede základní údaje o Kosmově a

bible
umělecké zpracování biblických motivů
(literatura, film, výtvarné umění)

nejstarší české písně a kroniky – Kosmova
a Dalimilova
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K. učení, občanské
získávání informací a
jejich třídění,
mezioborové vztahy –
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VÝSTUPY





7.




Renesanční
literatura







Lyricko-epické
žánry





Dalimilově kronice
základní informace dokládá poznatky
získanými v hodinách D a doplňuje je
informacemi, které vyhledává v různých
encyklopediích
charakterizuje dobu husitskou, vysvětlí
hlavní myšlenky J. Husa
seznámí se s reformami pravopisu a
utváří si svůj názor na chápání jazyka
jako svébytného historického jevu,
v němž se odráží historický a kulturní
vývoj národa
poslechne si chorál Ktož jsú boží
bojovníci
vymezí pojem renesance, vyhledá
informace o renesanci v literatuře,
přečte ukázky z děl světové renesanční
literatury, porovná různá ztvárnění
některých námětů (literární, filmové
zpracování)
charakterizuje dobu pobělohorskou,
zařadí J. A. Komenského, uvede jeho
nejznámější díla
seznání se s pedagogickými myšlenkami
J. A. Komenského, jeho názory porovná
se současnými pedagogickými
metodami
upevní si učivo z 6. ročníku, vysvětlí
pojem balada a romance, uvede příklad
(autor)
naučí se zpaměti libovolnou romanci

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
dějepis, vztah
k vlastenectví, úcta
k duchovním i
materiálním hodnotám




Mistr Jan Hus – reforma pravopisu
vynález knihtisku

K. učení, občanské – viz
výše



K. učení, komunikativní,
občanské




W. Shakespeare, Miguel de Cervantes
Saavedra
J. A. Komenský
jazyk Bible kralické




balada a romance
J. Neruda

K. učení, komunikativní,
občanské
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Doporučená
literatura (pro děti
a mládež)






7.

Shrnutí učiva



Průběžně:










8.

Obohacování
slovní zásoby



na základě vlastní četby shromáždí
informace o autorech
ČJL-9-3-02 rozpozná základní rysy
výrazného individuálního stylu autora
(např. užití hovorového jazyka)
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje
přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpozná strukturu literárního díla –
námět, téma, hrdina, kompozice

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA




struktura literárního díla
jazyk literárního díla




nauka o tvoření slov
pravopis a výslovnost slov přejatých

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. učení, komunikativní,
občanské

K. učení, k řešení
problémů

připravuje si referáty o přečtených
knihách
vede si čtenářský deník, formuluje
vlastní názory na četbu
čtením nahlas zdokonaluje výrazné
čtení a umělecký přednes
přednáší literární texty
pracuje s literárním textem
uceleně reprodukuje přečtený text
navštěvuje školní knihovnu nebo
knihovnu v místě bydliště
ČJL-9-3-09 vyhledává informace
v různých typech katalogů, v knihovně a
dalších informačních zdrojích
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu
dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování, zvláště ve
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6.1.7. práce
s textem, diskuse
(šikana)

Osvojením
kultivovaného projevu
podporovat rozvoj
osobnosti a sebedůvěry
při vystupování na
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frazémech

Tvarosloví









8.

Pravopis

Skladba










v textu vyhledává jména přejatá a
odvodí, jak se budou skloňovat, vše
ověří v PČP
vyskloňuje podst. jm. idea, dokládá
příklady
rozpozná jména slovanská a
neslovanská
zopakuje si a upevní vědomosti ze 7.
roč., ovládá určování osoby, čísla, času,
způsobu, slov. Rodu
vysvětlí pojem slovesný vid, rozliší
slovesa dokonavá a nedokonavá,
vytvoří vidové dvojice, vyjmenuje
slovesné třídy a zařadí k nim sloveso
ČJL-9-2-07 využívá poznatků o jazyce ke
gramaticky a věcně správnému
písemnému projevu, zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický



zopakuje si a upevní učivo ze 7. ročníku,
rozeznává základní a rozvíjející větné
členy, vše doloží příklady
vysvětlí rozdíl mezi větou jednočlennou
a dvojčlennou, větným ekvivalentem,
vyhledává v textu
rozliší větu jednoduchou a souvětí
vysvětlí pojem souvětí souřadné a
podřadné, v textu vyhledá větu hlavní a

















POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
veřejnosti Kompetence
sociální a komunikativní

skloňování obecných jmen přejatých a
cizích vlastních jmen
užití cizích vlastních jmen v textu
Slovesný vid
slovesné třídy
přehled slovesných vzorů

Kompetence učení –
aplikování poznatků
z dalších předmětů cizí vlastní jména a jejich
užití, hledání souvislostí

psaní i/y v koncovkách
psaní předpon s-, z-, vz- a předložek s/se,
z/ze
psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Kompetence řešení
problémů – způsoby
řešení problémů,
varianty správnosti
řešení, vyhodnocení
řešení problémů
Kompetence
komunikativní –
soustavně kultivovat a
rozšiřovat stávající
vyjadřovací schopnosti
žáků

opakování – základní a rozvíjející větné
členy
věta jednočlenná a dvojčlenná, větný
ekvivalent
věta jednoduchá a souvětí
významové poměry mezi souřadně
spojenými hlavními větami
významové poměry mezi větnými členy a
vedlejšími větami
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8.

Obecné výklady o
českém jazyce







8.

Úvod do studia
slohu (seznámení)




Výtah



19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

vedlejší
vyhledává a určuje souřadně spojené
hlavní věty, věty vedlejší,
několikanásobné větné členy a určuje
významový poměr
určuje druhy vedlejších vět – zopakuje
si učivo ze 7. ročníku
graficky znázorní stavbu souvětí
vysvětlí a v písemném projevu zvládá
pravopis syntaktický, ovládá spojovací
výrazy
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě
jednoduché a v souvětí
rozliší slovanské jazyky západní,
východní a jižní, v textu vyhledá
podobné a rozdílné znaky
odliší spisovný a nespisovný projev
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk,
nářečí a obecnou češtinu
spisovně vyslovuje běžně užívaná česká
slova, pracuje s jazykovými příručkami
vhodně užívá spisovnou češtinu
vzhledem ke komunikačním záměrům
vysvětlí pojem stylistika
vyjmenuje jednotlivé styly, uvede
příklady








stylistika
jazykové styly
slohové postupy a útvary

6.6.2 – interpretace
mediálního sdělení

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního
čtení - vyhledává klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu,






odborný text a práce s ním
souvislý výtah, citace
osnova
výpisky

6.1.6- práce
s textem a
jazykovými
příručkami



POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

souvětí souřadné a podřadné
spojovací výrazy v souvětí, interpunkce
v souvětí
Jazykové rozbory, složitější souvětí
souřadné a podřadné
Kompetence učení –
praktická použitelnost
syntaktického učiva




slovanské jazyky
útvary českého jazyka a jazyková kultura

6.4.4. - práce
s textem a
jazykovými
příručkami (vývoj
jazyka)

Kompetence občanská –
vést žáky k vlastenectví,
k úctě k vytvořeným
duchovním i
materiálním hodnotám

6.6.4 - práce
s textem (autor
mediálního sdělení)
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Charakteristika
literární postavy







Výklad





8.

Líčení






Úvaha






samostatně nebo s oporou o text
přednese referát
vysvětlí pojem citace, uvede jméno
autora, název díla, nakladatelství, místo
a rok vydání, stránku, ze které citát je
vyhledává jazykové prostředky
charakteristiky vnější a vnitřní, rozliší
charakteristiku přímou a nepřímou
uvede vlastnosti, kterými se lidé od
sebe liší
dokáže doplnit přirovnání a rčení do
určitého textu
vypracuje charakteristiku- můj oblíbený
literární nebo filmový hrdina

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
chování v krizových
situacích






charakteristika vnější a vnitřní
charakteristika přímá a nepřímá
jazykové prostředky charakteristiky
charakteristika literární, filmové a
televizní postavy

Kompetence sociální a
personální –
respektování
přesvědčení druhých,
schopnost vcítit se do
situací ostatních lidí,
pěstování zdravého
sebevědomí

vysvětlí, co je výklad, uvede, kde se
používá, v textu vyhledá termíny,
pracuje se Slovníkem cizích slov
vypracuje výklad, doloží, odkud čerpal





výklad mluvený a psaný
jazykové prostředky výkladu
osnova výkladu

upevní si vědomosti ze 7. ročníku
pracuje s textem, vyhledává básnické
obrazy
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
napíše líčení – místo, kam se rád vracím






umělecký popis
kompozice líčení
jazykové prostředky líčení
osnova líčení – předmět, příroda

z textu vyhledává znaky typické pro
úvahu
porovnává úvahu s výkladem
uvede příklady, jak začít úvahu
dokáže vytvořit otázky k danému



slohový útvar postupu úvahového –
osnova
druhy úvahy – odborná, publicistická,
umělecká, prosté uvažování, esej
citát

Kompetence pracovní –
využívání znalostí
získaných v jednotlivých
vzdělávacích oblastech
v zájmu své přípravy na
budoucnost – na další
vzdělávání a profesní
zaměření
Kompetence učení –
využívá poznatků o
jazyce k tvořivé práci –
k tvořivému psaní na
základě svých dispozic a
osobních zájmů
Kompetence
komunikativní –
oceňování zkušenosti
druhých, respektování
různých hledisek,
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Souhrnné poučení
o slohu

8.

Průběžně během
školního roku žák:








8.

Úvod do studia
literatury



problému
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo
slyšeném textu fakta pomocí otázek
nebo porovnává s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
vytvoří úvahu – podle zájmu žáků
vyjmenuje základní styly podle funkce,
doloží příklady, pracuje s textem,
rozpozná základní slohové postupy a
útvary

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému i ústnímu projevu a
k tvořivé práci s textem nebo
k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů
vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
zopakuje si a upevní vědomosti
z minulých ročníků

19.9.2017
UČIVO


jazykový projev mluvený a psaný







styl prostě sdělovací
styl odborný a administrativní
styl publicistický
styl umělecký
slohové postupy a útvary





PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
čerpání poučení z toho,
co si druzí myslí, říkají a
dělají

6.6.4. - práce
s publicistickým
textem

Kompetence učení a
řešení problémů –
vyhledávání a třídění
informací a na základě
jejich pochopení jejich
využívání v procesu
učení, při tvůrčích
činnostech i
v praktickém životě

6.6.3 – skladba a
výběr mediálních
sdělení (časopisy
pro dospívající)
6.6.2 – mediální
sdělení a realita
(typy sdělení a jejich
funkce)

literární druhy-lyrika, epika, drama
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Literatura 19.
století



















8.

19.9.2017

Průběžně:






charakterizuje romantismus, časově ho
vymezí, uvede příklady v jiných druzích
umění
porovná český a světový romantismus
uvede našeho nejvýznamnějšího
představitele romantismu
přečte ukázku Máje, vyhledá jazykové
prostředky, naučí se úryvek zpaměti
seznámí se na základě své vlastní četby
s dalšími č. autory lit. 19. stol.
učí se rozpoznávat základní literární
žánry
zhlédne některé filmové adaptace
literárních děl
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění
v literárním a filmovém zpracování
přečte si ukázky z děl světové literatury
19. stol.
rozpozná základní rysy výrazného
individuálního stylu autora, formuluje
názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje
přečtený text, popisuje strukturu a
jazyk literárního díla
informace o autorech vyhledává
v různých informačních zdrojích
pracuje s literárním textem, vlastními
slovy interpretuje smysl díla
formuluje ústně, písemně dojmy ze své
vlastní četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení, diskutuje
o nich
pořizuje si poznámky, vede čtenářský
deník



PRŮŘEZ. TÉMATA

český a světový romantismus
K. H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, B.
Němcová, K. H. Borovský, J. Neruda, A.
Jirásek,
A.S. Puškin, A. Dumas, V. Hugo

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. k učení – získávání
informací z různých
zdrojů a jejich třídění,
práce s jazykovými
prameny, správné
zpracování informací,
mezioborové souvislosti
(D, HV, VV)
K. komunikativní –
umění správně se
vyjádřit, kultivovaný
projev při přednesu
referátu



K. komunikativní –
individuální prožívání
uměleckého díla, sdílení
čtenářských zážitků,
rozvíjení estetického
vnímání, rozvíjení
vyjadřovacích
schopností, prezentace
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9.

Slovní zásoba a
význam slova








Nauka o tvoření
slov







ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu
hodnotnou a konzumní, svůj názor
náležitě vysvětlí
ČJL-9-3-06 tvoří vlastní literární text
podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární
teorie
navštěvuje školní knihovnu nebo
knihovnu v místě bydliště
v textu vyhledává slova nadřazená,
podřazená, souřadná, sousloví
seznamuje se se způsoby obohacování
slovní zásoby – aktivní a pasivní slovní
zásoba
žák prohlubuje své schopnosti pracovat
s textem, čte s porozuměním,
správně vyslovuje a používá cizí slova,
odborné názvy, vysvětlí je a umí je
nahradit slovy jinými, domácími
pracuje s různými druhy slovníků,
aktivně jich využívá
zopakuje si zásady tvoření českých slov
zvládne pojmenovat stavební části
slova – morfémy
rozliší a příklady v textu doloží
nejdůležitější zásady obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých
slov
umí věci pojmenovávat a
pojmenováním rozumí – tj. zná
významy slov a rozvíjí slovní zásobu

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
před třídou
K, k učení – práce
s jazykovými prameny
různého zaměření,
vyhledávání informací
z různých zdrojů a jejich
aplikace









slovo a sousloví, věcné významy slov
rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby
významové vztahy mezi slovy: synonyma,
homonyma, antonyma
rozvrstvení slovní zásoby: odborné názvy,
slova domácí, mezinárodní

K. komunikativní –
využívá aktivní slovní
zásoby k výstižnému
vyjadřování, souvislému
a kultivovanému projevu

stavba slova
odvozování, skládání, zkracování slov

K. sociální a personální –
osvojením
kultivovaného projevu
podporovat rozvoj
osobnosti a sebedůvěry
při vystupování na
veřejnosti

71

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Tvarosloví













9.

19.9.2017

Skladba










rozpozná a určí slovní druhy a pracuje s
nimi
rozliší podst. jména obecná, vlastní,
konkrétní, abstraktní
určuje mluv. kategorie podst. a příd.
jmen, ovládá druhy příd. jmen
zopakuje si druhy a skloňování zájmen
a číslovek, umí je správně používat
tvoří spisovné tvary podle třídění do
jednotlivých slovesných tříd
vyhledává a určuje druhy příslovcí,
stupňuje je, rozeznává vlastní a
nevlastní předložky, spojky souřadicí a
podřadicí
bezpečně rozeznává druhy vět podle
postoje mluvčího
vysvětlí rozdíl mezi větou jednočlennou
a dvojčlennou, větným ekvivalentem
rozezná a umí tvořit zápor slovní a
mluvnický
objasní si význam pojmů – shoda,
řízenost, přimykání, přívlastek volný a
těsný, doplněk, vše vyhledává v textu,
dokládá příklady, ovládá všechny
základní i rozvíjející větné členy
správně odlišuje větu jednoduchou od
souvětí, určí větu hlavní, vedlejší –
druh, na základě grafického znázornění
složitého souvětí a znalosti
významových poměrů mezi větnými
členy, vedlejšími a hlavními větami
odůvodní interpunkci v souvětí
podřadném a souřadném
umí tvořit řeč přímou a nepřímou


















PRŮŘEZ. TÉMATA

slovní druhy – slova ohebná a neohebná
podstatná jména
přídavná jména – druhy, stupňování,
mluvnické významy
zájmena a číslovky – druhy, skloňování
slovesa a jejich mluv. významy, tvary
slovesa být, přechodníky, slovesné třídy
neohebné slovní druhy

věty podle postoje mluvčího
věty dvojčlenné a jednočlenné, větné
ekvivalenty
mluvnický zápor
skladební dvojice
věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
souvětí souřadné a podřadné, druhy
vedlejších vět
významové poměry mezi souřadně
spojenými větnými členy a vedlejšími
větami
složité souvětí
řeč přímá a nepřímá
samostatný větný člen, oslovení, vsuvka,
věta neúplná
pořádek slov v české větě
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. komunikativní –
správně třídí slovní
druhy a vědomě jich
používá ve vhodných
komunikačních
situacích, umí výstižně a
srozumitelně stavět
výpovědi

K. komunikativní –
rozvíjení logického
myšlení, žák se učí
porozumět prostředkům
nejazykové komunikace
(formy vyjádření –
efektivně mezi nimi
přecházet)
K. osobnostní a sociální
– formulování
složitějších myšlenek,
porozumění složitějšímu
sdělení
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Pravopis





9.

Obecné výklady o
jazyce










9.

Úvod do učiva
slohu




19.9.2017
UČIVO

v textu vyhledává odlišnosti od
pravidelné stavby věty jednoduché,
zdůvodní interpunkci
najde východisko a jádro výpovědi,
ovládá tvoření vět
naučí se aplikovat zásady českého

pravopisu při tvorbě vlastního

jazykového projevu
ovládá obecné zásady pro psaní velkých
písmen u vlastních jmen názvů, zkratek,
na začátku větných celků, k vyjádření
úcty
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a
nespisovný projev a vhodně užívá
jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru
seznamuje se s prostředky neverbální
komunikace
pozná ukázky jednotlivých slovanských
jazyků, rozdělí slovanské jazyky,
zorientuje se v základních vývojových
etapách českého jazyka
rozliší jednotlivé útvary jazyka
seznamuje se s dílčími obory
jazykovědy
vysvětlí pojem kultura jazyka a řeči
pracuje s textem uměleckým, naučným,
reklamy – manipulativní komunikace
vysvětlí pojem stylistika
seznámí se, co je cílem slohu

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
vlastní jména

K. řešení problémuzpůsoby řešení
problému (varianty,
správnost řešení,
zodpovědnost za
rozhodnutí), myšlenková
mapa




projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary
českého jazyka
jazykověda a její disciplíny
jazyková kultura

K. komunikativní –
promyšleně vybírá pro
svůj komunikační záměr
vhodné spisovné a
nespisovné prostředky,
dorozumívá se
kultivovaně, výstižně,
spisovnou češtinou




stylistika
cíl slohu
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Výklad







znaky výkladu
osnova
jazykové prostředky




popis pracovního postupu
subjektivně zabarvený popis - líčení

K. komunikativní –
výstižné, souvislé a
kultivované vyjadřování





charakteristika přímá a nepřímá
jazykové prostředky charakteristiky
osnova charakteristiky

K, sociální a personální –
respektování
přesvědčení druhých,
vcítit se do situací
ostatních lidí, pěstování
zdravého sebevědomí





jazykové prostředky vypravování
osnova
postupné linie děje

K. komunikativní – naučí
se výstižně a
srozumitelně stavět
výpovědi o různých
skutečnostech,
reprodukuje děj





Popis





Charakteristika






9.

19.9.2017

Vypravování





na daném textu si zopakuje znaky
výkladu a jazykové prostředky
ovládá základy studijního čtení,
formuluje hlavní myšlenky textu, napíše
osnovu článku, uspořádá informace
textu s ohledem na jeho účel
zpracuje výklad na základě výběru
vhodných jazykových prostředků
pracuje s různými informačními zdroji,
umí doložit, odkud čerpal informace
rozeznává rozdíl mezi popisem děje a
vypravováním, pracuje s odborným
textem, vyhledává odborné názvy, dbá
na stručnost, jasnost a přehlednost
promyšleně vybírá vhodné jazykové
prostředky – líčení, na základě svých
pozorovacích a vyjadřovacích
schopností
napíše jednotlivé druhy popisu
odliší charakteristiku přímou a
nepřímou
vystihne povahu člověka, jeho
schopnosti, zájmy, zvláštnosti
využívá poznatků o jazyce a stylu
k vlastnímu tvořivému psaní s využitím
vhodných jazykových prostředků –
vlastní charakteristika a charakteristika
nějaké významné osobnosti
pracuje s textem a vyhledává jazykové
prostředky vypravování, tvoří osnovu,
dbá a sleduje postupnou dějovou linii
napíše vypravování, zvolí vhodná a
působivá slovesa

PRŮŘEZ. TÉMATA
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UČIVA
K. k řešení problémů –
vyhledávání informací
vhodných k řešení
problémů
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OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Úvaha



v textu vyhledává znaky úvahy,
porovnává úvahu s výkladem, uvede,
v jaké oblasti se úvaha vykytuje –
umělecká, publicistická, vědecká
na základě získaných poznatků se
zamýšlí nad problémem, dospěje
k nějakému závěru
vypracuje úvahu na dané téma
na základě textu se seznámí s různými
druhy proslovu
uvědomí si působivost mluveného
projevu, vhodnou intonaci, tempo řeči
vytvoří krátký proslov k určité
příležitosti a přednese ho před třídou
seznámí se s novým útvarem – diskusí,
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji
a ve svých výstupech užívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
pracuje s různými informačními zdroji






slohový útvar postupu úvahového
osnova
výskyt úvahy
srovnání s výkladem





řečnický slohový útvar
oslovení
osnova proslovu




definice diskuse
řízení diskuse



styl prostě sdělovací, odborný,
administrativní, publicistický, umělecký,
řečnický



Proslov






Diskuse




Funkční styly



pracuje s textem, rozpozná základní
slohové útvary a styly, vyhledává
jazykové prostředky, sleduje média,
komunikaci v masmédiích

Průběžně během
celého školního
roku:



ČJL-9-1-05 žák rozlišuje spisovný a

nespisovný projev, vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
zapojuje se do diskuse
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo k vlastnímu tvořivému




PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
6.6.5 – postavení
K. komunikativní –
médií ve společnosti respektování toho, co si
(fungování a vliv)
druzí myslí, říkají a dělají

K. sociální a personální –
společenské chování a
vystupování řečníka

6.1.8. - vedení
diskuse

6.6.1 – pěstování
kritického přístupu
ke zpravodajství a
reklamě
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K. soc. a personální
přispívá k diskusi ve
skupině i v celé třídě,
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



9.

Literární druhy







Literární žánry




9.

Česká poezie a
próza 2. poloviny
20. století








psaní na základě vlastních dispozic a
osobních zájmů
komunikuje kultivovaně, výstižně volí
vhodné jazykové prostředky
využívá a pracuje s různými
informačními zdroji
rozlišuje základní lit. druhy
zopakuje si znaky dramatu, vysvětlí
pojem tragédie a komedie, zopakuje si
antická dramata
divadelní hra: shrne a upevní si
vědomosti, vyjmenuje české a světové
dramatiky
definuje, co je monolog, dialog,
premiéra, derniéra, prolog, epilog….
zopakuje si literární pojmy, shrne a
upevní si vědomosti, vysvětlí všechny
dosud probrané literární žánry, své
znalosti doplní četbou
v lyrickém textu vyhledává metafory,
personifikaci, přirovnání a zvukomalbu
do časové přímky zařadí autory, přečte
si ukázky z děl, uvede témata, vysvětlí
hlavní myšlenky, charakterizuje hlavní
postavy, rozliší literaturu hodnotnou a
konzumní
rozpoznává výrazné rysy individuálního
stylu autora
vysvětlí pojem exilová literatura, uvede
autory, kteří odešli po roce 1968 do
exilu a publikovali v zahraničí
přečte si ukázky z jejich děl, opírá se o
historické události

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA




lyrika, epika, drama
divadelní hra



žánry epické: epos, román, povídky,
novela, pohádka, pověst, legenda, bajka
žánry lyricko-epické: balada, romance
žánry lyrické: óda, epigram, epitaf
základy versologie: sloka, verš, rým







J. Seifert, J. Skácel, O Mikulášek, J.
Žáček
O. Pavel, J. Otčenášek, V. Körner, J. Drda,
J. Škvorecký, B. Hrabal, M. Viewegh, V.
Havel, J. Foglar, R. John
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

9.

Boj proti fašismu
v české literatuře












Světová
meziválečná
literatura






Spisovatelé Brna







Průběžně:





seznámí se s nejvýznamnějšími
představiteli tohoto období
přečte si ukázky z jejich tvorby, pracuje
s textem
charakterizuje dobu a prostředí, vztahy
mezi lidmi
shrne vědomosti o Osvobozeném
divadle
vyjmenuje hry Osvobozeného divadla a
protiválečné hry K. Čapka,
své vědomosti doplní zhlédnutím
filmové úpravy těchto děl
charakterizuje meziválečné období,
vzpomínky na 1. sv. válku ve svět.
literatuře
ve slovníku najde a vysvětlí pojem tzv.
ztracená generace
přečte si ukázku této literatury,
porovnává s filmovým zpracováním
popíše vážnost situace
charakterizuje hlavní hrdiny
formou referátů se seznamuje s autory,
kteří žili a tvořili v Brně
získává informace o místech v Brně, kde
tito spisovatelé pobývali a tvořili
navštíví Památník Jiřího Mahena a
Mahenovu knihovnu
samostatně získává informace
z různých zdrojů a zvládá práci
s literárními prameny i s texty různého
zaměření
individuálně prožívá slovesné umělecké
dílo, sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí
pozitivní vztah k literatuře i k dalším

PRŮŘEZ. TÉMATA

K. Čapek
J. Drda
Osvobozené divadlo (J. Voskovec, J.
Werich)

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. občanské – výchova
k vlastenectví

K. k učení –
mezioborové souvislosti
(D)





E. M. Remarque
E. Hamingway
R. Rolland



J. Skácel
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19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

druhům umění založených na
uměleckém textu a rozvíjí emocionální
a estetické vnímání
orientuje se v textu, dokáže ho
reprodukovat
nejznámější díla umí přiřadit k autorovi,
literární text k lit. žánru
vybírá si hodnotnou četbu, vede si
záznamy o četbě a o zhlédnutých
divadelních, filmových představeních
tvoří vlastní lit. text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie
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Cizí jazyk
Charakteristika předmětu:
Cizí jazyk je vyučován zpravidla ve třetím až devátém ročníku a je součástí vzdělávací
oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Podle možností lze začít s výukou již od druhého
ročníku (viz učební plán).
Hodinová dotace je ve 2. ročníku 2 hodiny a ve 3. až 9. ročníku 3 hodiny týdně.
Organizační vymezení: pro zvýšení efektivity výuky a možnosti individuálního přístupu
k žákům doporučujeme dělení tříd na menší skupiny (v ideálním případě po 10-12 žácích).
Dělení doporučujeme od pátého ročníku podle schopností, nebo na základě rozřazujícího
testu na začátku pátého ročníku.
Při vyšším počtu žáků ve skupinách – klást důraz na práci v menších skupinkách a ve
dvojicích, kdy mají žáci větší možnost komunikovat a příležitost získat návyky pro komunikaci
v cizím jazyce.
S dělením do skupin souvisí i potřeba učebny pro výuku cizích jazyků.
Důležité pro vytváření pozitivního vztahu a schopnosti prakticky využívat cizí jazyk je
výuka v prvním období, které tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je
nejdůležitější probuzení zájmu o studium cizích jazyků. Pozornost se soustřeďuje na osvojení
zvukové podoby jazyka (zejména ve 2. ročníku – formou her, písní, básní apod.) a zvládnutí
vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou v následujících ročnících. Výuka jazyka
vychází z jeho praktického použití. Žáci se učí reagovat v nejběžnějších situacích
každodenního života s ohledem na jejich věk a jazykovou úroveň.
K prohloubení a komplexnímu rozvoji poslechu s porozuměním, mluvení, čtení
s porozuměním a psaní se při výuce využívá učebnic, pracovních sešitů, nahrávek, slovníků,
počítačových programů, autentického materiálu (časopisy, noviny, říkanky, písničky,…) a
dalšího doplňkového materiálu. Důraz je kladen na komunikativní metodologii, založené na
principu zapojování žáků do aktivit, které umožňují osvojení a praktické využití cizího jazyka
(v rozhovorech, řešení situací, dramatickém ztvárnění, diskusích, hrách,…), v kombinaci
s poznáváním reálií jiných zemí, jejich zvyků, tradic a způsobu života lidí v těchto zemích.
Prostřednictvím výuky cizího jazyka mají žáci možnost rozšiřovat si svůj všeobecný obzor,
uvědomovat si význam znalosti cizího jazyka pro život a získávat předpoklady pro komunikaci
v rámci integrované Evropy a světa.
Rozdělení učiva je doporučené a může být upraveno podle použití učebnic. Témata
v učebních osnovách označena tučnou kurzívou mohou být doporučena jako učivo pro
konverzaci z cizího jazyka (anglického jazyka).
Výuka cizího jazyka je propojena s výukou dalších předmětů, jako jsou: český jazyk
(zvládnutí jazykových pojmů a struktur), dějepis, zeměpis, výtvarná a hudební výchova, aj.
Toto propojení se projevuje získáváním a uplatňováním znalostí a dovedností v cizím jazyce a
naopak, popřípadě spoluprací na projektech s různým obsahovým a formálním zaměřením.
Při výuce cizího jazyka je třeba brát zřetel na žáky s diagnostikovanou dyslexií nebo
dysgrafií. K těmto žákům je uplatňován zvláštní přístup. Vyučující vychází z doporučení, která
vyplývají z vyšetření v PPP. Při zkoušení učitel volí vhodné formy, upřednostňuje ústní projev.
Ředitel školy může zařadit žákům s diagnostikovanými poruchami učení místo výuky Dalšího
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cizího jazyka předmět pro posílení výuky prvního cizího jazyka, např. Cvičení z anglického
jazyka.
Výchovné a vzdělávací strategie:
1. Kompetence k učení
 předkládat žákům informace o cizím jazyce seřazené logicky a systematicky, propojovat
probraná témata a jazykové jevy
 vést žáky k nalezení efektivního způsobu a organizace učení se cizímu jazyku
 vést k uvědomění si důležitosti získání a rozvoje schopnosti komunikovat anglicky pro
další studium i praktický život.
 využívat metod motivujících a vedoucích žáky k objektivnímu sebehodnocení a
posouzení vlastního pokroku ve studiu cizího jazyka
2. Kompetence k řešení problémů
 vytvářet příležitosti k řešení problémových situací, řešit jednoduché problémové situace
v cizojazyčném prostředí
 vést žáky k hledání alternativních postupů při řešení problémů, naučit se vyjádřit
myšlenku jinými slovy nebo způsoby, chybí-li potřebná slovní zásoba
3. Kompetence komunikativní
 rozšiřovat a kultivovat vyjadřovací schopnosti žáků, dávat příležitost k formulování
jednoduchých myšlenek a prezentaci názorů v cizím jazyce
 vytvářet příležitosti pro praktické využití cizího jazyka (rozhovory, reakce na otázky,
diskuse, dramatizace,…)
4. Kompetence sociální a personální
 využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, časté využití týmové práce při
jazykových aktivitách
 nabízet žákům aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti, umožnit všem
prožít pocit úspěchu (jazykové hry, týmové řešení zadaného úkolu v cizojazyčně mluvící
skupině)
 v běžných situacích, převzatých z reálného života, podporovat rozvoj schopnosti vyžádat
a poskytnout pomoc, radu
 pěstovat v žácích zdravé sebevědomí, nebát se mluvit anglicky s jinými lidmi
5. Kompetence občanské
 pomoci žákům získat představu o kulturních tradicích a způsobu života v anglicky
mluvících zemích a porovnávat je s tradicemi a způsobem života v České republice
 porovnáváním rozdílných kultur prohlubovat pozitivní vztah k prostředí, v němž děti žijí a
současně učit toleranci a respektu k odlišnostem
6. Kompetence pracovní
 vést žáky k osvojení si učebních postupů a vytvoření správných pracovních návyků
vedoucím k efektivnímu studiu cizího jazyka.
 podpořit rozvíjení schopnosti využívat anglického jazyka i v jiných oblastech, např. práce
s PC, cestování,…
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Vytvářet příležitosti k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem.

Při hodnocení žáků učitel uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, zohledňuje
věk a jazykovou úroveň žáků. Hodnocení je průběžné, celoroční.
Formy: a) písemná: písemné práce a testy, eseje na zadané téma, diktáty, porozumění
čtenému nebo slyšenému textu, dvě písemné pololetní práce v průběhu školního roku.
b) ústní: rozhovory, souvislý mluvený projev na zadané téma, čtení a poslech
s porozuměním, recitace (intonace, přízvuk, rytmus), dramatizace.
Současně učitel sleduje práci a zapojení žáků ve výuce, jeho ochotu a schopnost
komunikovat v cizím jazyce, domácí přípravu žáka.
Hodnocení žáků s dyslexií nebo dysgrafií může být slovní po dohodě školy s právními
zástupci žáků.
Průřezová témata procházející všemi úrovněmi a obdobími výuky cizím jazykům:
Osobnostní a sociální výchova (osobnostní, sociální, morální rozvoj)
Multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita)
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ANGLICKÝ JAZYK
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

2.

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-01
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-02
zopakuje slova a slovní spojení, se kterými
se v průběhu výuky setkal
Seznamuje se se správnou výslovností

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-03
Seznamuje se s obsahem jednoduchého
krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
Slovní zásoba a tematické okruhy
Classroom language, Barvy, Čísla 1-10, Rodina, smyslového
vnímání, pozornosti
Domov (hračky), Škola, Jídlo, Zvířata, Lidské
a soustředění
tělo, Kalendářní rok – Vánoce
6.1.6 Poznávání lidí
– vzájemné
poznávání ve
Jazykové prostředky a mluvnice
skupině
(gramatika, pravopis a výslovnost)
Základní výslovnostní návyky, vztah mezi
6.1.7 Mezilidské
zvukovou a grafickou podobou slova
vztahy – péče o
dobré vztahy

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-04
Seznamuje se s obsahem jednoduchého
krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05
seznamuje se s grafickou podobou a
mluvenou podobou slova

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.3.1 Evropa a svět
nás zajímá – lidová
slovesnost, zvyky a
tradice národů
Evropy

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova
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Roč.

3.

OBLAST

VÝSTUPY

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-06
píše slova na základě textové a vizuální
předlohy

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-01
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

Osvojuje si správnou výslovnost, se kterou
se během výuky setkal
CJ-3-1-03
rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-04
rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností,
pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-05
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Slovní zásoba a tematické okruhy
číslovky 1 – 20, základní zdvořilostní fráze,
školní pomůcky a činnosti, barvy, hračky,
ovoce, sportovní potřeby, základní části,
lidského těla, nábytek, místnosti v domě,
domácí zvířecí mazlíčkové, lidé, přídavná
jména popisující velikost, rozměr a stáří,
oblečení, rodina

6.1.6 Poznávání lidí
– vzájemné
poznávání ve
skupině

Prv, VV, M, HV

Jazykové prostředky a mluvnice
(gramatika, pravopis a výslovnost)
o člen neurčitý a základní podstatná
jména
o užití to a toto při označování věcí
o vazba there is
o pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen
o základní přídavná jména
o osobní zájmena
o základní číslovky
o rozkazovací způsob v běžných
pokynech při hrách a sportu
o kladná a negativní odpověď
o sloveso have got v otázce a odpovědi
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OBLAST

VÝSTUPY

ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI

CJ-3-1-06
píše slova a krátké věty na základě textové
a vizuální předlohy

POSLECH S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-1-01
Slovní zásoba a tematické okruhy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
o anglická abeceda
učitele, které jsou sdělovány pomalu
o číslovky 1 – 100
a s pečlivou výslovností za pomoci vizuální
o členové širší rodiny
opory
o běžné potraviny, ovoce a zelenina
o zvířata
CJ-5-1-02
o nákupy
rozumí slovům a jednoduchým větám,
o bydliště
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a
o volnočasové aktivity
týkají se osvojovaných témat za pomoci
o dny v týdnu
vizuální opory
o běžná povolání a nástroje s nimi
CJ-5-1-03
spojené
rozumí jednoduchému poslechovému textu,
o běžné typy počasí
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu
Jazykové prostředky a mluvnice
(gramatika, pravopis a výslovnost)
CJ-5-2-01
o dotazy na pojmenování předmětů v
obměňují jednoduché rozhovory na základě
angličtině
dané osnovy
o sloveso mít ve 3. osobě jednotného
čísla
o
přivlastňovací zájmena jeho, její
CJ-5-2-02
o otázka a zápor v přítomném čase
Na základě dané osnovy sdělí jednoduchým
plnovýznamových sloves ve 3. os. j. č.
způsobem základní informace týkající se
o zápor slovesa mít
osvojovaných témat
o stupňování přídavných jmen
o stažené formy slovesa být v kladu a v
záporu

POSLECH S
POROZUMĚNÍM

POSLECH S
POROZUMĚNÍM

MLUVENÍ

MLUVENÍ

UČIVO
o
o
o
o
o
o

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.1.6 Poznávání lidí
– vzájemné
poznávání ve
skupině

Prv, VV, M, HV

sloveso like v kladné větě a otázce
předložky místa v, na a pod
přivlastňovací pád (’s)
hlásky a jejich výslovnost
slovní přízvuk
pravopis
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6.1.7 Mezilidské
vztahy – péče o
dobré vztahy

6.3.1 Evropa a svět
nás zajímá – lidová
slovesnost, zvyky a
tradice národů
Evropy
6.3.2 Objevujeme
Evropu a svět - život
Evropanů a styl
života v
evropských
rodinách

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

5.

OBLAST

VÝSTUPY

MLUVENÍ

CJ-5-2-03
odpovídá na jednoduché otázky týkající se
osvojovaných

19.9.2017
UČIVO
o
o
o
o
o

PRŮŘEZ. TÉMATA
vazba there is/there are
otázka a krátká kladná/záporná
odpověď k slovesu mít rád
předložka se dny v týdnu
vyjádření času
výslovnost hlásek ve slovech

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-3-01
vyhledává potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-3-02
rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života za pomoci vizuální opory

PSANÍ

CJ-5-4-01
Doplňuje a napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života na
základě dané osnovy

POSLECH S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-1-01
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností

Slovní zásoba a tematické okruhy
Domov, rodina, škola, popis osob, oblékání,
kalendář (hodiny, dny, měsíce, roční období),
práce se slovníkem

POSLECH S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-1-02
rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

Jazykové prostředky a mluvnice
(gramatika, pravopis a výslovnost)
Fonetické znaky (pasivně), základní

85

6.4.1 Kulturní
diference

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

19.9.2017

OBLAST

VÝSTUPY

POSLECH S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-1-03
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
rozumí jednoduchému poslechovému textu, grafickou podobou
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu
 Člen a/an
 Sloveso to be
CJ-5-2-01
 Sloveso have got
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
 Čas přítomný prostý
 Čas přítomný průběhový
CJ-5-2-02
 Přivlastňovací zájmena
sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-5-2-03
odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01
vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům

MLUVENÍ

MLUVENÍ

MLUVENÍ

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM

ČTENÍ S
POROZUMĚNÍM

CJ-5-3-02
rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu

PSANÍ

CJ-5-4-01
napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
CJ-5-4-02
vyplní osobní údaje do formuláře

PSANÍ

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.8 Komunikace dialog, komunikace
v různých situacích

6.1.1 Rozvoj
schopností
poznávání –
cvičení dovedností
zapamatování
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.

Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
6.
Poslech
s porozuměním

Mluvení

Čtení s
porozuměním

7.

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

CJ-9-1-01 rozumí informacím v
jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

Slovní zásoba a tematické okruhy
Domov, škola, volný čas, kultura, stravovací
návyky, počasí, reálie anglicky mluvících zemí;
práce se slovníkem

6.4.4
Multikulturalita –
specifické rysy
jazyků a jejich
rovnocennost;
naslouchání druhým
6.1.8 Komunikace dialog, komunikace
v různých situacích

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech (částečné naplnění)
mluví o své rodině, kamarádech, škole a
volném čase
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či
událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života (částečné naplnění)
popíše osoby a místa ze svého
každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace (částečné naplnění)
rozumí krátkým a jednoduchým textům

Psaní

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

Poslech
s porozuměním

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných
témat

Jazykové prostředky a mluvnice
Rozvíjení výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického systému, slovní
přízvuk, ovládání pravopisu slov osvojené
slovní zásoby






Přítomný čas (prostý, průběhový)
Minulý čas (úvod)
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
Stupňování přídavných jmen
Can/ can´t (sloveso moci)

Slovní zásoba a tematické okruhy
Rodina, bydlení, volný čas, sport, počasí,
příroda, město, reálie anglicky mluvících zemí;
práce se slovníkem
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6.1.1 Rozvoj
schopností
poznávání –
cvičení dovedností
zapamatování
6.4.4
Multikulturalita –
specifické rysy
jazyků a jejich
rovnocennost;
naslouchání

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

Mluvení

8.

VÝSTUPY

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech

Čtení s
porozuměním

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace

Psaní

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
(částečné naplnění)
napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného a rodiny
CJ-9-1-01 rozumí informacím v
jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných
témat

Poslech
s porozuměním

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Jazykové prostředky a mluvnice
Rozvíjení výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického systému, větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

druhým,
význam užívání
cizího jazyka jako
nástroje
dorozumění
6.1.8 Komunikace dialog, komunikace
v různých situacích





Minulý čas (prostý, průběhový)
Vyjádření budoucnosti
Předpřítomný čas

6.3.1 Evropa a svět
nás zajímá –
zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa;
místa, události
mající vztah
k Evropě a světu;
lidová slovesnost,
zvyky a tradice
národů Evropy
6.1.1 Rozvoj
schopností
poznávání –
cvičení dovedností
zapamatování
Slovní zásoba a tematické okruhy
Škola, zdraví, nákupy a oblékání, moderní
technologie a média, reálie anglicky mluvících
zemí
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6.4.4
Multikulturalita –
specifické rysy
jazyků a jejich
rovnocennost;
naslouchání
druhým,
význam užívání
cizího jazyka jako

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

Mluvení

Čtení s
porozuměním

Psaní

VÝSTUPY

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Jazykové prostředky a mluvnice
Rozvíjení výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického systému, větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

nástroje
dorozumění






Modální slovesa
Frázová slovesa (úvod)
Minulý čas (prostý, průběhový)
Předpřítomný čas

6.1.8 Komunikace dialog, komunikace
v různých situacích

6.3.1 Evropa a svět
nás zajímá –
zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa;
místa, události
mající vztah
k Evropě a světu;
lidová slovesnost,
zvyky a tradice
národů Evropy
6.5.3Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
– odpady
a hospodaření s
odpady
6.1.1 Rozvoj
schopností
poznávání –
cvičení dovedností
zapamatování

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

9.

Poslech
s porozuměním

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných
témat

Slovní zásoba a tematické okruhy
Pocity a nálady, společnost a její problémy,
volba povolání, reálie anglicky mluvících zemí

6.4.4
Multikulturalita –
specifické rysy
jazyků a jejich
rovnocennost;
naslouchání
druhým,
význam užívání
cizího jazyka jako
nástroje
dorozumění
6.1.8 Komunikace dialog, komunikace
v různých situacích

Jazykové prostředky a mluvnice
Rozvíjení výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického systému, větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby

Mluvení

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či
událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života

Čtení s
porozuměním

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických
materiálech





Trpný rod
Podmínkové souvětí prvního typu
Souhrnné opakování probraných
gramatických jevů

6.3.1 Evropa a svět
nás zajímá –
zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa;
místa, události
mající vztah
k Evropě a světu;
lidová slovesnost,
zvyky a tradice
národů Evropy
6.5.4 Vztah člověka
k prostředí –
aktuální ekologický
problém
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

Psaní

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné
sdělení

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA
6.1.1 Rozvoj
schopností
poznávání –
cvičení dovedností
zapamatování
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
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Další cizí jazyk - Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Škola zařazuje výuku dalšího cizího jazyka podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v
minimální časové dotaci 6 hodin. Vzdělání žáků předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky). Je součástí vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE.
Hodinová dotace je celkem šest hodin – dvě hodiny týdně v sedmém až devátém ročníku.
Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků využívá škola daných 6 disponibilních hodin pouze
pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího
jazyka (např. Cvičení z anglického jazyka).
Organizační vymezení: pro zvýšení efektivity výuky a možnosti individuálního přístupu
k žákům, doporučujeme dělení tříd na menší skupiny. Pro realizaci výuky doporučujeme učebnu
cizích jazyků. Výuka cizímu jazyku je propojena s výukou dalších předmětů, jako jsou: český jazyk
(zvládnutí jazykových pojmů a struktur), dějepis, zeměpis, výtvarná a hudební výchova, aj.
Při výuce cizímu jazyku je třeba brát zřetel na žáky s diagnostikovanou dyslexií nebo
dysgrafií. K těmto žákům je uplatňován zvláštní přístup. Vyučující vychází z doporučení, která
vyplývají z vyšetření v PPP. Při zkoušení učitel volí vhodné formy, upřednostňuje ústní projev.
Výchovné a vzdělávací strategie:
1. Kompetence k učení
- předkládat žákům informace o cizím jazyce seřazené logicky a systematicky,
- propojovat probraná témata a jazykové jevy
- vést žáky k nalezení efektivního způsobu a organizace učení se cizímu jazyku
- vést k uvědomění si důležitosti získání a rozvoje schopnosti komunikovat německy pro další
studium i praktický život.
- využívat metod motivujících a vedoucích žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení
vlastního pokroku ve studiu cizího jazyka
2. Kompetence k řešení problémů
- vytvářet příležitosti k řešení problémových situací, řešit jednoduché problémové situace
v cizojazyčném prostředí
- vést žáky k hledání alternativních postupů při řešení problémů, naučit se vyjádřit myšlenku
jinými slovy nebo způsoby, chybí-li potřebná slovní zásoba
3. Kompetence komunikativní
- rozšiřovat a kultivovat vyjadřovací schopnosti žáků, dávat příležitost k formulování
jednoduchých myšlenek a prezentaci názorů v cizím jazyce
- vytvářet příležitosti pro praktické využití cizího jazyka (rozhovory, reakce na otázky, diskuse,
dramatizace,…)
4. Kompetence sociální a personální
- využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, časté využití týmové práce při
jazykových aktivitách
- nabízet žákům aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti, umožnit všem prožít
pocit úspěchu (jazykové hry, týmové řešení zadaného úkolu v cizojazyčně mluvící skupině)
- v běžných situacích, převzatých z reálného života, podporovat rozvoj schopnosti vyžádat a
poskytnout pomoc, radu
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pěstovat v žácích zdravé sebevědomí, nebát se mluvit německy s jinými lidmi

5. Kompetence občanské
- pomoci žákům získat představu o kulturních tradicích a způsobu života v německy mluvících
zemích a porovnávat je s tradicemi a způsobem života v České republice
- porovnáváním rozdílných kultur prohlubovat pozitivní vztah k prostředí, v němž děti žijí a
současně učit toleranci a respektu k odlišnostem
6. Kompetence pracovní
- vést žáky k osvojení si učebních postupů a vytvoření správných pracovních návyků vedoucím
k efektivnímu studiu cizího jazyka.
- podpořit rozvíjení schopnosti využívat německého jazyka i v jiných oblastech, např. práce
s PC, cestování,…
- vytvářet příležitosti k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem.
Při hodnocení žáků učitel uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, zohledňuje věk a
jazykovou úroveň žáků. Hodnocení je průběžné, celoroční.
Formy: a) písemná: písemné práce a testy, diktáty, porozumění čtenému nebo slyšenému textu,
dvě písemné pololetní práce v průběhu školního roku.
b) ústní: rozhovory, souvislý mluvený projev na zadané téma, čtení a poslech
s porozuměním, recitace (intonace, přízvuk, rytmus), dramatizace.
Současně učitel sleduje práci a zapojení žáků ve výuce, jeho ochotu a schopnost komunikovat
v cizím jazyce, domácí přípravu žáka.
Hodnocení žáků s dyslexií nebo dysgrafií může být slovní po dohodě školy s právními zástupci
žáků.
Průřezová témata procházející všemi úrovněmi a obdobími výuky cizím jazykům:
Osobnostní a sociální výchova (osobnostní, sociální, morální rozvoj)
Multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita)
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

7.

Poslech s
porozuměním

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a  pokyny a instrukce
otázkám učitele (v cizím jazyce) při práci ve  dialogy našich mluvčích, zpočátku
třídě, které jsou pronášeny pomalu a
pomalejší, později v běžné rychlosti
s pečlivou výslovností a dokáže na ně
promluvy
reagovat
 technika čtení
 otázky a odpovědi
DCJ-9-1-02 rozumí jednoduchým větám a
 krátká sdělení
slovům, které jsou pronášeny pomalu a
 technika mluveného projevu (výslovnost a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat,
intonace)
zejména pokud má k dispozici vizuální
 písemná podoba různých forem sdělení
oporu, orientuje se v obsahu jednoduchého
(pozdrav, blahopřání)
textu, vyhledává odpovědi na otázky,
 žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
potřebnou informaci
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých
 používá abecední slovník učebnice
rozhovorů
vyžádá si jednoduchou informaci
Tematické okruhy:

Mluvení
Čtení s
porozuměním
Psaní

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým
informačním nápisům a orientačním
pokynům
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

UČIVO








PRŮŘEZ. TÉMATA

seznamování
moje škola, třída, školní den
čísla, určování času, dny v týdnu
zvířata
barvy
volný čas a zájmy

 řeší jednoduché situace související se
seznamováním, sdělí základní údaje o
své osobě

6.1.1 cvičení
dovedností
zapamatování –
slovní zásoby
6.1.8 – dovednosti
pro sdělování
verbální – německá
výslovnost
prolínající se
veškerým učivem,
vedení dialogu při
seznamování,
určování času,
komunikace
v různých situacích
6.3.1 – naši sousedé
– zajímavosti
ze života německy
mluvících zemí
6.3.2 – životní styl a
vzdělávání mladých
Evropanů
6.4.4 – význam
užívání cizího jazyka
jako nástroje
dorozumění

 umí vyhledat neznámé výrazy ve slovníku
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

8.

Poslech s
porozuměním



Mluvení

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat

Čtení s
porozuměním

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují k běžným tématům

Psaní

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

6.1.8 - dovednosti
pro sdělování
verbální – německá
výslovnost
prolínající se
veškerým učivem,
vedení dialogu při
seznamování,
určování času,
komunikace
v různých situacích
6.3.1 – srovnání
tradic a zvyků při
oslavě svátků,
rozdíly ve školství,
stravování a dalších
tématech

 reaguje na jednoduchá mluvená i
písemná sdělení, která se týkají jeho
osoby, v rámci tematických okruhů









dialogy našich i rodilých mluvčích (s
postupně přiměřeně rostoucí náročností)
čtení tiché i hlasité
práce se slovníkem
vedení telefonického rozhovoru
sestavení jednoduchého dopisu a
odpověď na něj
svátky, tradice, zvyky
nejdůležitější zeměpisné údaje
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů

Tematické okruhy:
 rodina
 povolání
 nakupování
 domov
 jídlo a nápoje
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

9.

Poslech s
porozuměním

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat



6.1.8 - dovednosti
pro sdělování
verbální – německá
výslovnost
prolínající se
veškerým učivem,
vedení dialogu při
seznamování,
určování času,
komunikace
v různých situacích



Mluvení
Čtení s
porozuměním
Psaní

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky pokládá



volná reprodukce přečteného nebo
vyslechnutého textu
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů
zpracování zadaného či volného tématu
s využitím slovníku a dalších příruček
původní materiály z německy mluvících
zemí


DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
Tematické okruhy:
informaci
 volný čas
 měsíce, roční období
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché
 lidské tělo
písemné sdělení
 oblečení a móda
 narozeninová party
 za pomoci slovníku je schopen
 město
porozumět složitějšímu textu
 prázdniny
 reaguje na ústně i písemně kladené
otázky, týkající se jeho samotného,
současně je schopen tyto otázky sám
formulovat
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6.3.2 život
Evropanů a styl
života v evropských
rodinách a plány na
prázdniny
6.1.2 - co o sobě
vím a co ne, zdravé
a vyrovnané
sebepojetí
6.3.1 – poznávání
zvyků a tradic
v jiných státech
Evropy
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Matematika
Charakteristika předmětu
Předmět MATEMATIKA je totožný se vzdělávacím oborem Matematika a je součástí vzdělávací
oblasti Matematika a její aplikace.
Matematika je jedním ze stěžejních předmětů základního vzdělávacího systému. Už svou
podstatou pomáhá žákům rozvíjet paměť, tvořivost, logiku i abstraktní myšlení a zejména dává
možnost neustálého rozvíjení poznávacích schopností žáků (čímž naplňuje průřezové téma - rozvíjí u
žáků schopnosti poznávání).
Obsahově je rozčleněna do tří celků:
Aritmetika – jejíž základy se začínají budovat na 1. stupni a na 2. stupni jsou upevňovány a dále
rozvíjeny. Žáci si postupně osvojují aritmetické operace, algoritmy, terminologii, symboliku a její
použití, a učí se je aplikovat v reálných situacích. Zahrnuje tematický okruh Čísla a početní operace.
Geometrie – prolíná všemi ročníky. Vede žáky k chápání roviny a prostoru, podporuje schopnost
znázorňování rovinných a prostorových objektů a uvědomování si jejich polohy a tvaru. Vede žáky ke
zdokonalování grafického projevu a k přesnosti. Učí žáky odhadovat vzdálenosti, měřit, počítat
obvody, obsahy, povrchy a objemy, pracovat s jednotkami, vše s odkazem k praktickému využití.
Odpovídá tematickému okruhu Geometrie v rovině a v prostoru.
Algebra – je začleněna hlavně v učivu vyšších ročníků, prostřednictvím práce s proměnnými
rozvíjí abstraktní myšlení a logické uvažování. Dává možnost vyjadřovat
závislosti jednotlivých jevů, znázorňovat je pomocí grafů a tabulek a učí v nich také číst.
Obsahuje okruhy Číslo a proměnná a Závislosti, vztahy a práce s daty.
Ve všech ročnících (na úrovni odpovídající rozumové vyspělosti) je vhodné zařazovat komplexní
a aplikační úlohy, při kterých žáci musí provést rozbor problému, vytvořit systém pro jednotlivé kroky
vedoucí ke konečnému řešení, a které jsou založeny zejména na logickém úsudku, což zvyšuje i
možnosti úspěchu slabších žáků.
Metody práce jsou zaměřeny především na samostatnou práci a sebekontrolu. Vhodné je také
využití spolupráce ve dvojicích (dobrý žák pomáhá slabšímu, což rozvíjí pocit spoluzodpovědnosti a
obecně pomoci potřebnému) i v menších skupinách. Na druhou stranu také podporovat soutěživost
formou didaktických her a počtářských soutěží (tím vším je naplňováno průřezové téma – rozvíjení
kooperačních a kompetičních vztahů v kolektivu). Zejména na prvním stupni zařazovat úlohy pro
rozvoj jemné motoriky. Přiměřeným způsobem využívat prostředky výpočetní techniky, matematické
tabulky a další vhodné pomůcky. Volit vhodné postupy při práci s žáky s SPU. Podporovat zájem,
aktivitu a rozvíjet dovednosti nadaných žáků – například formou zapojení do matematických soutěží.
Vzdělávání je realizováno čtyřmi hodinami v 1., 6., 7. a 8. ročníku a pěti hodinami ve 2., 3., 4., 5.
a 9. ročníku. V devátém ročníku sportovní třídy je hodinová dotace pouze 4 hodiny týdně, ale obsah
učiva zůstává nezměněn.
Minimální hodinová dotace 1. stupně (22 hodin) je doplněna o 2 hodiny z disponibilní dotace, a
to po jedné hodině ve 4. a 5. ročníku. Hodinová dotace na 2. stupni (16 hodin) je doplněna o 1 hodinu
v 9. ročníku.
Žáci jsou hodnoceni průběžně, a to hlavně prostřednictvím písemných prověrek, zkoušením u
tabule (zejména žáci s SPU - v souladu s doporučením plynoucím z jejich vyšetření) i „malými“
orientačními známkami, které by měly mít zejména pozitivně motivační charakter, a zvládnutí větších
celků je ověřováno formou čtvrtletních a pololetních písemných prací. V 1. ročníku pouze závěrečná
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práce, ve 2., 3., a 4. ročníku pololetní a závěrečná práce, v ostatních ročnících doporučujeme zařadit
navíc čtvrtletní práce.

Matematické poznatky a dovednosti získané v rámci základního vzdělání

umožňují žákům řešit běžné praktické situace

vytvářejí základní podpůrný aparát dalším vědním disciplínám

rozvíjejí abstraktní myšlení

učí řešit problémy rozebírat, vyhodnocovat, hledat různá řešení, vytvářet systém,
prezentovat a obhajovat výsledky)

rozvíjejí exaktní myšlení, schopnost věcné argumentace podpořené logickými úsudky
a používáním matematických pojmů a symboliky

učí orientovat se v rovině a v prostoru, napomáhají zdokonalování grafického projevu

rozvíjejí důvěru ve vlastní schopnosti, vedou k samostatnosti a sebekontrole, ale také
ukazují možnosti týmové práce při řešení komplexních úloh
Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení

předkládat žákům informace seřazené logicky a systematicky

výběrem obsahu učiva, motivace a volbou vhodných forem výuky směřovat žáky
k získávání znalostí a dovedností, které využijí v praxi nebo budou znát možnosti
jejich využití v jiných oborech

využívat při výuce dle možností názorné pomůcky, pozorování, pokusy

učit vyhledávat informace (matematické tabulky) a správně pracovat s pomůckami i
s kalkulátorem
Kompetence k řešení problémů

nabízet žákům úlohy vycházející z reálného života a vést je k samostatnému
uvažování a řešení problému

vést žáky k hledání alternativních postupů při řešení problémových situací

naučit žáky aplikovat osvědčené způsoby řešení a poučit se z chyb
Kompetence komunikativní

soustavně kultivovat a rozšiřovat stávající vyjadřovací schopnosti žáků

zdokonalovat práci s textem (slovní úlohy), učit vyhledat důležité informace,
analyzovat je a správně využít v dalším postupu

vytvářet příležitosti pro prezentaci vědomostí a dovedností žáků, podporovat jejich
asertivitu

využívat matematického jazyka včetně matematické symboliky, pracovat s grafy,
tabulkami a diagramy, využívat ICT
Kompetence pracovní

zařazovat manipulační činnosti, na kterých se žáci učí zvládat základní pracovní
postupy (práce s názornými pomůckami, různými materiály,…)

vyžadovat od žáků odpovědný přístup k zadaným úkolům a úplné dokončení práce

oceňovat dobře zvládnutou práci

rozvíjet u žáků schopnost objektivního sebehodnocení i s ohledem k volbě budoucí
profese

vést žáky i ke vzájemné spolupráci, naučit účelnému rozdělování jednotlivých úkolů
s ohledem k individuálním schopnostem jednotlivců
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

1.

Přirozená čísla
0 až 20 - operace
porovnávání,
sčítání, odčítání

M-3-1-01 používá přirozená čísla
k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
 počítá předměty v daném souboru
 vytváří různé konkrétní soubory s daným
počtem prvků

 číselná řada
 vytvoření souboru s daným počtem prvků
 čtení a psaní čísel

6.1.1

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

 dočítání
 znaménka > < =
 součet a rozdíl čísel, znaménka + -

 čte a zapisuje čísla 0 – 20, rozlišuje číslice
psací a tiskací
 orientuje se v číselné řadě do 20
 doplní chybějící čísla v řadě
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose
 vyhledá a zobrazí číslo na číselné ose
 dočítá do 20
 porovnává čísla
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly
 sčítá a odčítá v oboru 0 - 20 bez
přechodu desítky, v závěru roku
s přechodem desítky do 20
 rozumí pojmu „zvětšujeme a
zmenšujeme“ a užívá jej v praxi

 orientace na číselné ose

 přičítání a odčítání čísel
 pamětné a písemné početní operace
 orientace sloupec, řádek
 rozklad čísla
 komutativnost sčítání
 seznámení s mincemi do dvacetikoruny,
počítání s penězi
 řešení a tvoření úloh na sčítání a odčítání
 řešení slovních úloh s využitím vztahů „o
x více“ nebo „o x méně“
 řešení slovních úloh na porovnávání čísel

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
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VÝSTUPY
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UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 rozumí pojmu sloupec a řádek
 rozkládá čísla
 rozumí pojmu „záměna sčítanců“
 a užívá jej v praxi
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
 užívá sčítání a odčítání při řešení
praktických úloh
 řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a
odčítání
 řeší slovní úlohy s využitím vztahů „o
x více“ nebo „o x méně“
 řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel
 čte a zapisuje čísla 0 – 20, rozlišuje číslice
psací a tiskací
 orientuje se v číselné řadě do 20
 doplní chybějící čísla v řadě
 vyhledá a zobrazí číslo na číselné ose
dočítá do 20
 rozlišuje pojmy před, za, hned před,
hned za, nahoře, dole, pod, nad, vpravo,
vlevo
Geometrie

Žák:
 konkrétní orientace v prostoru
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 rovinné obrazce (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh)

100

6.1.1
6.1.3-Seberegulace
a sebeorganizacePlánování učení,
studia, stanovování

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
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Roč.

2.

OBLAST

VÝSTUPY

 rozezná, pojmenuje a nakreslí základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh)
 rozezná, pojmenuje a vymodeluje
jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec,
koule)
najde příklady těchto rovinných obrazců
a těles ve svém okolí
Přirozená čísla
 Žák:
0 až 100 – operace M-3-1-01 používá přirozená čísla
porovnávání,
k modelování reálných situací, počítá
sčítání, odčítání
předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
 sčítá a odčítá s přechodem přes desítku
do 20
 řeší příklady s jednou závorkou

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly
 spočítá prvky daného souboru po
desítkách i po jedné v oboru do 100
 vytvoří konkrétní soubory s daným
počtem prvků do 100
 čte, zapisuje a porovnává čísla do 100,
používá symboly < > =
 orientuje se v číselné řadě do 100

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 tělesa (krychle, kvádr, válec, koule)

jejich cílů a kroků
k jejich dosažení.

 použití v praxi


 sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
do 20
 početní výkony se závorkou
 počítání po desítkách, po jedné do 100
 tvoření souboru s daným počtem prvků
 do 100
 čtení, zápis a porovnávání čísel do 100
 číselná řada 0 - 100










orientace na číselné ose
rozklad čísla na desítky a jednotky
sčítání a odčítání násobků deseti
sčítání a odčítání bez přechodu desítky
do 100
sčítání a odčítání s přechodem desítky
do 100
zaokrouhlování čísel na desítky
seznámení s bankovkami a mincemi do

101

6.1.3-Seberegulace
a sebeorganizacePlánování učení,
studia, stanovování
jejich cílů a kroků
k jejich dosažení.

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

doplní chybějící čísla v řadě
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose
 vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose
 rozkládá čísla na desítky a jednotky
 sčítá a odčítá násobky deseti
 sčítá a odčítá bez přechodu desítky do
100
 sčítá a odčítá s přechodem desítky do
100
 zaokrouhluje čísla na desítky
 užívá sčítání a odčítání při řešení
praktických úloh
 písemně sčítá a odčítá 2ciferná čísla
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
 analyzuje slovní úlohu, provede zápis a
vyřeší slovní úlohu v oboru čísel do 100
Přirozená čísla
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
0 až 100 – operace aplikuje a modeluje osvojené početní
násobení a dělení operace
 řeší slovní úlohy s užitím vztahů „o x
více“ „o x méně“ v oboru do 100
 řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání
čísel v oboru do 100
 rozumí pojmům sčítanec, součet,
menšenec, menšitel, rozdíl

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

stokoruny, počítání s penězi
 písemné sčítání a odčítání 2ciferných čísel
řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a
odčítán

 řešení slovních úloh s užitím „o x více“ „o x
méně“
 řešení slovních úloh na porovnávání čísel
 odborné termíny operace sčítání a odčítání

102

6.1.6
6.1.7 Mezilidské
vztahy – péče o
dobré vztahy;
chování podporující
dobré vztahy

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

19.9.2017

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Orientace v čase

Žák:
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
 rozezná jednotky času (hodina, minuta,
sekunda)
 čte časové údaje na hodinách včetně
digitálních
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
 sleduje prakticky jednoduché závislosti
na čase (např. délku vyučovací hodiny a
přestávky, délku spánku, změny teploty
během dne)
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 připraví si potřebné pomůcky k rýsování
 pojmenuje a vysvětlí – bod, přímka, čára,
úsečka
 vymodeluje přímku
 narýsuje
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
 změří a zapíše úsečky v daných
jednotkách
 porovná úsečky, měří a odhaduje délku

 orientace v čase, vzájemné vztahy jednotek 6.1.1
6.1.3-Seberegulace
času
a sebeorganizace čtení časových údajů
Plánování učení,
studia, stanovování
praktické užití znalostí
jejich cílů a kroků
k jejich dosažení.

Geometrie

PRŮŘEZ. TÉMATA

 základní rovinné útvary - bod, úsečka
délka úsečky
 jednotky délky m, dm, cm
 převody jednotek
základní útvary v prostoru – krychle, kvádr,
koule, válec

 užívá jednotky délky – metr, centimetr,
 decimetr
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
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6.1.1
6.1.3-Seberegulace
a sebeorganizacePlánování učení,
studia, stanovování
jejich cílů a kroků
k jejich dosažení.

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

3,

OBLAST

Přirozená čísla
0 až 1 000 –
operace
porovnávání,
sčítání, odčítání

VÝSTUPY
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 rozezná geometrická tělesa – krychle,
kvádr, koule, válec
Vymodeluje krychli, kvádr
 Žák:
 M-3-1-03 užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose
 orientuje se v číselné řadě
 0 – 1 000, doplní chybějící čísla
M-3-1-01 používá přirozená čísla
k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
 vytvoří soubory s daným počtem prvků
do 1 000 a vyznačí čísla na řádovém
počítadle
 počítá po jednotkách, desítkách
 a stovkách
 M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
 čte a zapisuje trojciferná čísla
 znázorní trojciferná čísla na číselné ose
 porovnává čísla pomocí číselné osy,
používá symboly <., >, =
 zaokrouhluje čísla na desítky
 a stovky
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly
 sčítá a odčítá násobky sta

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA


 číselná řada

6.1.1
6.1.3-Seberegulace
a sebeorganizacePlánování učení,
studia, stanovování
jejich cílů a kroků
k jejich dosažení.

 rozklad čísla na řádovém počítadle
 užití bankovek a mincí do 1 000
 počítání po jednotkách, desítkách a
stovkách
 čtení a zápis trojciferných čísel
 číselná osa
 porovnávání čísel
 zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
 sčítání a odčítání násobků sta
 součet a rozdíl čísel do 1 000 bez přechodu
násobků sta
 součet a rozdíl čísel do 1 000
 s přechodem násobků sta
 písemné algoritmy sčítání a odčítání

 odborné termíny operace
 sčítání, odčítání, násobení a dělení
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

Přirozená čísla
0 až 1 000 –
operace
porovnávání,
sčítání, odčítání

VÝSTUPY

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 sčítá a odčítá v oboru do 1 000 bez
přechodu
 sčítá a odčítá v oboru do 1 000
 s přechodem násobků sta
 písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná
čísla, provádí kontrolu výpočtu
 rozumí pojmům sčítanec, součet,
menšenec, menšitel, rozdíl, činitel,
součin, dělenec, dělitel, podíl
 M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
 řešení a tvorba slovních úloh, užití
operace
jednoduchých rovnic
 řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání,
odčítání a porovnávání dvou
trojciferných čísel, užívá jednoduché
rovnice
 řeší a vytváří slovní úlohy na vztahy o x –  odhad a kontrola výsledku
více, o x – méně
 odhaduje a kontroluje výsledky zkouškou

105

6.1.5. Kreativita pružnost nápadů,
samostatné
uvažování, řešení
problémů
6.1.6
6.1.7 Mezilidské
vztahy – péče o
dobré vztahy;
chování podporující
dobré vztahy
6.1.8 Komunikace –
řeč těla, řeč zvuků a
slov, řeč předmětů
a prostředí
vytvářeného
člověkem, řeč
lidských skutků;
6.1.9. Kooperaceřešení konfliktů,
podřízení se,

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

Přirozená čísla
0 až 1 000 –
operace násobení a
dělení v oboru i
mimo obor
násobilek do 100

VÝSTUPY

 Žák:
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly
 osvojí si násobky 6, 7, 8, 9
 dělí v oboru těchto násobilek
 prakticky užívá spoje všech násobilek
 násobí deseti
 násobí zpaměti dvojciferné číslo
jednociferným v jednoduchých
případech (např. 16. 4)
 dělí dvojciferné číslo jednociferným
mimo obor násobilek, určí neúplný podíl
a zbytek
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata
násobků a posloupnosti čísel
 sestavuje a čte tabulky násobků, využívá
je v praxi při tvorbě úloh
 řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí
k násobení a dělení dvojciferného čísla
jednociferným
 M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
 řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k užití
vztahů x – krát více, méně
 provádí odhad výsledku

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA


 násobky 6, 7, 8, 9
 dělení v oboru těchto násobilek
 automatizace všech spojů násobení a
dělení v oboru násobilek
 násobení deseti
 pamětné násobení dvojciferných čísel
jednociferným
 násobení a dělení dvojciferných čísel
jednociferným
 dělení se zbytkem
 sestavování a užití tabulek násobků
 tvorba a řešení praktických slovních úloh
na násobení a dělení dvojciferného čísla
jednociferným
 tvorba a řešení slovních úloh vedoucí k užití
vztahů x – krát více, méně
 odhad výsledku
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dovednost navázat
na druhé, účelné
rozdělení úkolů, s
ohledem k
individualitám
6.1.1.
6.1.5. Kreativitapružnost nápadů,
samostatné
uvažování, řešení
problémů

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

4.
M

19.9.2017

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Geometrie

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
 používá jednotky délky – milimetr,
centimetr,
decimetr, metr, kilometr
 jednotky délky užívá k měření
v praktických
úkolech
změří rozměr geometrických útvarů
(úsečka,
čtverec, obdélník)
zjištěný rozměr srozumitelně zapíše a
vyjádří
ve vhodných jednotkách
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 narýsuje a označí – bod, úsečku, přímku,
polopřímku, trojúhelník, obdélník, čtverec
 definuje polopřímku, opačnou
polopřímku,
kruh, kružnici
 rozliší kruh, kružnici
 objasní význam pojmu průsečík, určí ho
provádí sebekontrolu a sebehodnocení
 Žák:
M-5-1-01 využívá při pamětném i
písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla,

úsečka a její délka
polopřímka, polopřímka opačná
průsečík přímek
kruh, kružnice
čtverec, obdélník, trojúhelník
měření velikosti úseček
převody jednotek - km, m, dm, cm, mm
zápis zjištěné délky měřením

6.1.9. Kooperace řešení
konfliktů, podřízení
se, dovednost
navázat na druhé,
účelné rozdělení
úkolů, s ohledem
k individualitám

Přirozená čísla
0 až 1 000 000 –
operace sčítání,
odčítání, násobení
a dělení

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 posloupnost přirozených čísel do
 1 000 000
 čtení a zápis čísel, číselná osa

1

 porovnávání čísel, nerovnice

1
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY
provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace v celém
oboru přirozených čísel
 počítá po statisících, desetitisících,
tisících do 1 000 000
 čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné
ose
 porovnává čísla a řeší jednoduché
nerovnice
 (např. 452 620 < m < 553 000)
 rozkládá čísla v desítkové soustavě
 zaokrouhluje čísla na statisíce,
desetitisíce, tisíce, sta a desítky
 pamětně sčítá a odčítá pouze čísla, která
mají nejvýše dvě číslice různé od nuly
(např. 2 700 + 4 600)
 písemně sčítá a odčítá v daném oboru
 pamětně násobí a dělí jednociferným
číslem
 písemně násobí jedno a dvojciferným
činitelem
 písemně dělí jednociferným dělitelem
 provádí odhad a kontrolu svého výpočtu
 řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání
čísel, na početní výkony s čísly v daném
oboru, na vztahy o x – více (méně), x –
krát více (méně)
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 rozklad čísla, řádové počítadlo
 zaokrouhlování

1
1

 pamětné sčítání

1

 písemné sčítání a odčítání

1

 pamětné násobení a dělení

1

 písemné násobení

1
1

 odhad a kontrola výsledku

2

 řešení a vytváření slovní úlohy na
porovnávání čísel, na početní výkony s čísly 6.5.3 Lidské aktivity
a problémy
v daném oboru, na vztahy o x – více
životního prostředí
(méně), x – krát více (méně)
– druhy dopravy,
příklady z okolí
 základní vlastnosti početních výkonů,
(slovní úlohy,
užívání závorek
pracovní listy)
 odborné termíny sčítání, odčítání, násobení
a dělení

2,3
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
 řeší početní úlohy na dva až tři početní
výkony
 rozumí a užívá odborné pojmy sčítání,
odčítání, násobení a dělení
 vyjmenuje jednotky délky, hmotnosti,
objemu a času
 určí vztahy jednotek délky, hmotnosti,
objemu a času
 řeší jednoduché rovnice
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy
 používá pravidlo přímé úměrnosti a
sestavuje jednoduché tabulky
 počítá s kalkulátorem
 zjistí údaje z diagramu, sestaví
jednoduchý diagram
 vypočítá aritmetický průměr, řeší
jednoduché slovní úlohy

4.
M

4.
M

Zlomky

 Žák:
M-5-1-05 modeluje a určí část celku,
používá zápis ve formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem v oboru kladných čísel
 na obrázcích názorně vyznačí celek,
polovinu, čtvrtinu, třetinu, pětinu
a desetinu celku
 zapíše tyto části zlomkem

 jednotky délky (km, m, dm, cm, mm),
hmotnosti (t, kg, g), objemu (hl, l, dl)
 a času (h, min, s)
 převody uvedených jednotek
 rovnice
 přímá úměrnost

1

 kalkulátor
 diagram

3
2,3

 aritmetický průměr

1
1
2,3

6.5.3 Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
– odpady a
hospodaření
s odpady (tvorba
jednoduchého
diagramu)

1,2

 celek, část
1
 zlomek
 části zlomku
 řešení a vytváření slovních úloh
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PRŮŘEZ. TÉMATA

 zná a užívá pojmy čitatel, jmenovatel a
zlomková čára
 řeší a vytváří slovní úlohy k určování
polovinu, čtvrtinu, třetinu, pětinu a
desetinu celku
 sčítá zlomky se stejným jmenovatelem

 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a
jeho částí vyjádřenou zlomkem na
příkladech z běžného života
 využívá názorných obrázků k určování ½,
¼ , 1/3, 1/5, 1/10 celku
 vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
 porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny)
 Žák:
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
 určí vzájemnou polohu dvou přímek
 sestrojí rovnoběžku s danou přímkou,
různoběžky
 sestrojí kolmici k dané přímce pomocí
trojúhelníku s ryskou
 narýsuje kružnici s daným středem a
daným poloměrem

 sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
v jednoduchých případech
 Celek, část, zlomek
 Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce

 kružnice, kruh, rýsování kružnice dané
poloměrem
 čtverec, obdélník, trojúhelník

 Řešení a tvorba slovních úloh k určování
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
z celku

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1
1

2,3

 Čitatel, jmenovatel, zlomková čára
1

 vzájemná poloha přímek v rovině,
rovnoběžky, různoběžky, průsečík
 rýsování rovnoběžek a různoběžek

3

 kolmice, rýsování kolmice pomocí
trojúhelníku s ryskou

1

1

1
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rýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník
daných rozměrů
 pozná a sestrojí trojúhelník pravoúhlý,
rovnoramenný a rovnostranný
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
 znázorní grafický součet, rozdíl a
násobek úseček
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné útvary a
určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
 pozná souměrný útvar
 nakreslí souměrný útvar ve čtvercové síti
 určí osu souměrnosti překládáním
obrázku
 určí obvod čtverce, obdélníku
 a trojúhelníku
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
 určí obsah čtverce a obdélníku pomocí
čtvercové sítě
 užívá jednotky obsahu
 řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet
obvodu a obsahu útvarů
 Žák:
M-5-1-01 využívá při pamětném i
písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení

 trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný a
rovnostranný

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1
1
1

 grafický součet, rozdíl a násobek úseček
 souměrné útvary

2
 osa souměrnosti

1







1

obvod čtverce, obdélníku
a trojúhelníku
obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti
jednotky obsahu (cm2, m2, mm2)
slovní úlohy

 Posloupnost přirozených čísel
 Číselná osa, zobrazování přirozených čísel
 Zápis přirozeného čísla v desítkové
soustavě
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace v celém
oboru přirozených čísel
 porovnává přirozená čísla a zobrazí je na
číselné ose
 zapisuje přirozené číslo v požadovaném
tvaru v desítkové soustavě
 čte a zapisuje přir. čísla do miliardy
 řeší jednoduché rovnice a nerovnice
v oboru do miliardy
 zaokrouhluje přir. čísla s požadovanou
přesností
 zpaměti provádí jednoduché početní
operace s přir. čísly
 písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí přir.
čísla
 ovládá písemný algoritmus dělení
jednociferným a dvojciferným dělitelem
 odhaduje, kontroluje a posuzuje reálnost
výsledku
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
 řeší jednoduché a složené slovní úlohy
vedoucí k jednomu nebo dvěma







(kolektivní
skupinové práce,
soutěže, didaktické
hry olympiády,
matematické
soutěže, využití
výukových
programů)

Zápis a čtení čísel do miliardy
Porovnávání přirozených čísel
Řešení jednoduchých rovnic a nerovnic
Zaokrouhlování přirozených čísel
Pamětné a písemné početní výkony
s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
 Písemné algoritmy početních výkonů,
odhady výsledků a kontrola výpočtů,
posouzení reálnosti výsledků
 Řešení slovních úloh na jeden až dva
početní výkony
 římské číslice
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

početním výkonům
 zapisuje přirozená čísla římskými
číslicemi
 čte čísla zapsaná římskými číslicemi
Zlomky

5.
M

Desetinná čísla

M-5-1-05 modeluje a určí část celku,
používá zápis ve formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem v oboru kladných čísel
 vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
 sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny) pomocí názorných
obrázků a tyto početní operace zapisuje
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané
hodnoty
 rozumí pojmu desetinné číslo, umí jej
zapsat pomocí desetinného zlomku
 zobrazuje na číselné ose čísla do řádu
setin
 porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla
s požadovanou přesností
 provádí početní operace s desetinnými
čísly – pamětně i písemně
 dokáže zpaměti dělit i násobit desetinné
číslo 10, 100 atd.
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

 Řešení a tvorba slovních úloh k určování
celku z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny
 Využití názorných obrázků (např. čtvercová
síť, kruhový diagram, číselná osa)

 desetinné zlomky a jejich zápis desetinným
číslem
 desetinná čárka
 psaní a čtení desetinným čísel všech řádů
 zobrazování, porovnávání desetinných čísel
na číselné ose
 zaokrouhlování desetinných čísel
 pamětné sčítání a odčítání desetinných
čísel do řádu tisícin
 písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
 pamětné násobení a dělení desetinných
čísel 10,100 atd.
 písemné násobení a dělení desetinného
čísla přirozeným číslem
 řešení a vytváření slovních úloh vedoucích
k užití desetinných čísel
 Desetinné číslo
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Celá čísla

5.
M

Rovinné obrazce,
tělesa

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 řeší slovní úlohy na užití desetinných čísel
a používá je v praktických situacích
 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a
jeho částí vyjádřenou desetinným číslem
na příkladech z běžného života
 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla
v řádu desetin a setin na číselné ose, ve
čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu
 porovná desetinná čísla v řádu desetin a
setin
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro
zápis celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose
 znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a
porovná celá čísla v rozmezí -100 až +100
 nalezne reprezentaci záporných čísel
v běžném životě
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce
 narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý,
rovnostranný a rovnoramenný
trojúhelník
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
 vypočítá a odhaduje obsah a obvod
obdélníku a čtverce
 chápe pojem jednotka obsahu a zvládá
jednoduché převody (včetně jednotek
délky, času, hmotnosti)

 Porovnávání desetinných čísel
 Využití názorných obrázků (např. čtvercová
síť, kruhový diagram, číselná osa)
 Číselná osa (kladná a záporná část)

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 Měření teploty, vyjádření dlužné částky

 konstrukce obdélníku, čtverce a
trojúhelníku
 výpočty obvodu a obsahu obdélníka a
čtverce
 odhady obvodu a obsahu
 jednotky obsahu (včetně jednotek ar a
hektar)
 rýsování rovnoběžek, kolmic a různoběžek
daným bodem
 geometrická symbolika
 síť a povrch krychle a kvádru
 řešení úloh z praxe
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M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
 dokáže narýsovat rovnoběžky, kolmice a
různoběžky daným bodem
 upevňuje a rozšiřuje používání
geometrické symboliky
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu
 vypočítá povrch kvádru a krychle
sečtením obsahů všech stěn, narýsuje síť
kvádru a krychle
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
 řeší úlohy z praxe
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2. STUPEŇ
6.
Rovinné obrazce,
tělesa

6.
(6/1)

Desetinná čísla

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných útvarů
 narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý,
rovnostranný a rovnoramenný
trojúhelník
 vypočítá a odhaduje obsah a obvod
obdélníku a čtverce
 chápe pojem jednotka obsahu a zvládá
jednoduché převody (včetně jednotek
délky, času, hmotnosti)
 dokáže narýsovat rovnoběžky, kolmice a
různoběžky daným bodem
 upevňuje a rozšiřuje používání
geometrické symboliky
 odhadne a vypočítá povrch kvádru a
krychle sečtením obsahů všech stěn,
narýsuje síť kvádru a krychle
 řeší úlohy z praxe
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-04 užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část (přirozeným číslem, poměrem,

 konstrukce obdélníku, čtverce a
trojúhelníku
 výpočty obvodu a obsahu obdélníka a
čtverce
 odhady obvodu a obsahu
 jednotky obsahu (včetně jednotek ar a
hektar)
 rýsování rovnoběžek, kolmic a různoběžek
daným bodem
 geometrická symbolika
 síť a povrch krychle a kvádru
 řešení úloh z praxe

6.1.1. Rozvoj
1, 2, 3
schopností
poznávání – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění;
cvičení dovedností
zapamatování,
řešení problémů;
dovednosti pro
učení a studium –
prolíná se prakticky
ve všech oblastech
učiva

 Desetinná čísla – opakování a doplnění z 5.
roč.
 Desetinná čísla – pojem, zápis, znázornění
 Porovnávání des. čísel
 Zaokrouhlování des. čísel
 Vztah zlomku a des. čísla

1, 2, 3
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zlomkem, desetinným číslem, procentem)
 chápe pojem des. čísla
 přečte, zapíše a znázorní des. číslo na čís.
ose
 porovnává des. čísla
 zaokrouhluje na daný desetinný řád
 rozumí vztahu desetinného čísla a
desetin. zlomku, umí zapisovat oba tvary
 zvládá početní operace s des. čísly
 jednoduché zpaměti
 složitější písemně
 aplikuje ve slovních úlohách
 umí využít kalkulátor

 umí vypočítat aritmetický průměr a
dokáže aplikovat v praktických úlohách

6.
(6/2)

Základní pravidla
rýsování

19.9.2017
UČIVO











PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Sčítání a odčítání des. čísel (opak. 5. roč.)
Násobení des. čísla - 10, 100,…
přirozeným číslem
des. číslem
Dělení des. čísla – 10, 100,…
přirozeným číslem
des. číslem
Užití kalkulátoru
Aritmetický průměr

 převádí jednotky délky, hmotnosti,
obsahu, objemu, duté míry a času
v oboru desetinných čísel
 odhadne a krokuje délkové jednotky

 Převody jednotek
 Hodina v terénu

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 narýsuje a zná použití různých typů čar
 zvládá základní konstrukce

 Druhy a užití čar
 Technické písmo
 Rýsování – základní konstrukce
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Osová souměrnost

Úhel

rovnoběžky v dané vzdálenosti
kolmice z bodu
střed, osa úsečky (pomocí kružítka)
kružnice
základní geometrické útvary
rýsuje přesně, správně popisuje
před konstrukcí dělá náčrty, postup
konstrukce umí popsat geometrickou
symbolikou
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové souměrnosti,
určí osově a středově souměrný útvar
 Určí shodné útvary
 Zná vlastnosti os. Souměrnosti
 Sestrojí obraz vzoru
 Rýsuje přesně, správně popisuje
 Určí osově souměrné obrazce
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem

 Osová souměrnost
 Osově souměrné obrazce
 Shodné obrazce

1, 2, 3, 6

 Úhel – zavedení pojmu
 Velikost úhlu – měření, jednotka, zápis,
rýsování úhlu dané velikosti, druhy úhlů

1, 2, 3, 6

 chápe úhel jako část roviny, popíše jeho
části
 ví co je velikost úhlu, umí odhadnout a
změřit úhel úhloměrem, zapsat jeho
velikost
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 umí počítat s jednotkami úhlu (stupeň,
minuta, vteřina)
 rozlišuje druhy úhlů, umí je sestrojit

 Převody a užití jednotek velikosti úhlu,
odhady

 sestrojí osu úhlu

 Osa úhlu

 úhly umí přenášet, graficky sčítat,
odčítat, násobit a půlit

 Grafické sčítání, odčítání, násobení
 a půlení úhlu

 pozná dvojice vedlejších a vrcholových
úhlů, zná jejich vlastnosti
 pozná úhly souhlasné a střídavé a jejich
vlastnosti
 umí využít při výpočtech úhlů
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
 rozumí pojmům násobek a dělitel
 rozezná prvočíslo a číslo složené
 umí využívat znaků dělitelnosti
 provádí rozklad složeného čísla na součin
prvočísel
 rozliší čísla soudělná a nesoudělná
 umí určit největší spol. dělitel a nejmenší
spol. násobek dvou až tří čísel
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
 dělitelnost přirozených čísel využívá ve
slovních úlohách

 Vrcholové a vedlejší úhly
 Souhlasné a střídavé úhly










PRŮŘEZ. TÉMATA

Dělitelnost přirozených čísel
Násobek a dělitel
Prvočíslo a číslo složené
Rozklad čísla na součin prvočísel
Soudělná a nesoudělná čísla
Největší spol. dělitel
Nejmenší spol. násobek
Slovní úlohy
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Obvody a obsahy
geometrických
obrazců

6.
(6/4)

Objem a povrch
krychle a kvádru

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
 chápe a vysvětlí pojem shodnosti
 zná věty o shodnosti trojúhelníků a
využívá je při konstrukci trojúhelníků
 konstrukce zapisuje geom. symbolikou
 sestrojí kružnici opsanou a vepsanou
trojúhelníku

 Shodné útvary, shodné trojúhelníky – věty
o shodnosti – sss, sus, usu
 Konstrukce trojúhelníků

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných útvarů
 zvládá jednotky délky a obsahu
 rozlišuje pojmy obvod a obsah – zejména
v praktických úlohách
 odhadne a vypočítá obvod a obsah
čtverce, obdélníka a trojúhelníka –
aplikuje na mnohoúhelníky
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles

 Opakování jednotek délky a obsahu
 Obvod a obsah čtverce, obdélníka a
trojúhelníka
 Slovní úlohy

1, 2, 3, 6






1, 2, 3, 6

 Kružnice opsaná trojúhelníku
 Kružnice vepsaná trojúhelníku

Jednotky objemu a duté míry
Konstrukce krychle a kvádru a jejich sítí
Objem a povrch krychle a kvádru
Slovní úlohy

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních
těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
 sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném
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6.
(6/5)

Celá čísla

7.
(7/1)

Zlomky

VÝSTUPY
rovnoběžném promítání
 sestrojí síť krychle a kvádru
 odhadne a vypočítá objem a povrch
těchto těles
 zná a převádí jednotky objemu a duté
míry
 využívá znalosti v praktických úlohách
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
 chápe pojem celé číslo a jeho význam
 umí zapsat a znázornit na číselné ose
číslo kladné, záporné a nulu
 zná pojem opačné číslo a absolutní
hodnota
 porovnává celá čísla a zapisuje pomocí
znaků nerovnosti
 zvládá početní operace s celými čísly
 řeší slovní úlohy na užití celých čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část (přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
 chápe pojem zlomku a umí si ho
představit jako část celku
 umí zapsat des. číslo ve formě des.
zlomku a opačně
 rozliší pravý a nepravý zlomek, zapisuje
pomocí smíšeného čísla
 rozšiřuje a krátí zlomky
 upravuje na základní tvar
 převádí na společného jmenovatele
 porovnává zlomky podle velikosti

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 Celá čísla – užití, rozdělení, vztah
k přirozeným číslům
 Znázornění celých čísel na čís. ose
 Opačná čísla a absolutní hodnota čísel
 Porovnávání celých čísel
 Sčítání a odčítání celých čísel
 Násobení a dělení celých čísel
 Slovní úlohy

 Zlomek – zápis
- desetinný zlomek a desetinné číslo
- základní tvar zlomku






POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1, 2, 3

6.1.1. Rozvoj
1, 2, 3
schopností
poznávání – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
hodnota zlomku, pravý a nepravý zlomek
a soustředění;
rozšiřování a krácení zlomků
cvičení dovedností
Společný jmenovatel a porovnávání zlomků zapamatování,
řešení problémů;
dovednosti pro
Znázorňování na číselné ose
učení a studium –
Převrácený zlomek
prolíná se prakticky
ve všech oblastech
učiva
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UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 umí znázornit na číselné ose
 zapíše převrácený zlomek

7.
(7/2)

Racionální čísla

Čtyřúhelníky

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
 chápe racionální čísla jako množinu čísel,
která lze zapsat zlomkem
 sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky
 umí upravit složený zlomek
 určí hodnotu číselného výrazu
s racionálními čísly
 využívá ve slovních úlohách
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných útvarů
 rozlišuje jednotlivé druhy čtyřúhelníků
(rovnoběžníky, lichoběžníky,…), zná jejich
vlastnosti
 umí odhadnout a vypočítat obvody a
obsahy čtyřúhelníků, využívá
v praktických úlohách








Racionální čísla – číselný obor
Sčítání a odčítání rac. čísel
Násobení a dělení rac. čísel
Úprava složeného zlomku
Hodnota čís. výrazu
Slovní úlohy

 Čtyřúhelníky – jejich charakteristika a
druhy: obecný, rovnoběžníky, lichoběžník
 Obvody a obsahy čtyřúhelníků
 Slovní úlohy
 Konstrukční úlohy
 Skládání sil – doplnění učiva fyziky
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19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 sestrojí zadaný čtyřúhelník a postup
zapíše geom. symbolikou
 využívá vlastnosti rovnoběžníků při
grafickém zjišťování výslednice sil

7.
(7/3)

Mnohoúhelníky

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní
 Šestiúhelník – vlastnosti, konstrukce,
rovinné útvary
obvod a obsah
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a
 Osmiúhelník – vlastnosti, konstrukce,
obvod základních rovinných útvarů
obvod a obsah
 zná vlastnosti pravidelného šestiúhelníku
a osmiúhelníku, umí je sestrojit
 odhadne a vypočítá obvod a
v jednodušších případech obsah
mnohoúhelníků

Grafy

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí, grafem
 orientuje se v rovině pomocí pravoúhlé
soustavy souřadnic
 vyznačí bod zadaný uspořádanou dvojicí
čísel a přečte souřadnice vyznačeného
bodu
 pomocí tabulky sestrojí graf
 umí využít v praxi – vyčíst potřebné
informace z grafu
M-9-1-04 užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část (přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem
situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
 rozumí pojmu poměr a postupný poměr,
umí zapsat

Poměr

1, 2, 3, 6

 Pravoúhlá soustava souřadnic a
znázorňování bodů
 Zápis polohy bodu v rovině pomocí
uspořádané dvojice čísel
 Sestavení tabulky (podle prakt. úloh) a
sestrojení grafu
 Čtení z grafů

1, 2, 3, 6

 Poměr – jeho vyjádření dělením a
zlomkem, postupný poměr
 Úpravy poměru
 Rozdělení a změna v daném poměru
 Měřítko plánu a mapy, praktické využití

1, 2, 3
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UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 krátí a rozšiřuje poměr
 umí rozdělit v daném poměru a změnit
číslo v daném poměru
 umí pracovat s měřítkem plánu a mapy
Přímá a nepřímá
úměrnost
Trojčlenka

7.
(7/4)

Procenta

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo
nepřímé úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí, grafem
 rozliší přímou a nepřímou úměrnost
praktických situacích
 vyjádří úměrnost pomocí rovnice,
tabulky a grafu
 řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky
M-9-1-04 užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část (přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i
pro případ, že procentová část je větší než
celek)
 vysvětlí pojem procento, základ
 chápe pojmy počet procent, procentová
část
 umí vypočítat jedno procento, základ,
počet procent a procentovou část
 znalosti využívá ve slovních úlohách
 umí řešit jednoduché příklady na výpočet
úroků
 zná pojem promile a jeho využití, provádí
výpočty






Přímá úměrnost – rovnice, tabulka, graf
Nepřímá úměrnost – rovnice, tabulka, graf
Trojčlenka
Slovní úlohy

1, 2, 3, 6

 Procento – základ, procentová část, počet
procent – jejich výpočet
 Úlohy z praxe
 Úrok – jednoduché úrokování
 Promile a jeho využití v praxi

1, 2, 3, 6
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Objem a povrch
hranolů

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní
prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles
 pozná a popíše druhy hranolů
 v jednodušších případech sestrojí síť
 zná obecné vztahy pro výpočet objemu a
povrchu těles a dokáže konkretizovat pro
daná tělesa, odhaduje a vypočítá objemy
a povrchy těles
 řeší příklady z praxe
 využívá tabulky a kalkulátor
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové souměrnosti,
určí osově a středově souměrný útvar
 určí shodné útvary
 zná vlastnosti osové a středové
souměrnosti jako shodných zobrazení
 sestrojí obraz daného vzoru ve středové
souměrnosti
 rýsuje přesně, správně popisuje a
zapisuje
 určí středově a osově souměrné rovinné
obrazce
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
 chápe pojem a význam druhé mocniny a
odmocniny
 zná druhou mocninu a odmocninu přir.
čísel do 20 zpaměti






Středová
souměrnost

8.

19.9.2017

Druhá mocnina a
odmocnina

PRŮŘEZ. TÉMATA

Hranoly – jejich druhy
Síť hranolů
Objemy a povrchy hranolů
Praktické úlohy

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 2, 3, 6

 Shodnost geom. útvarů, osová souměrnost
– opakování z 6. roč. a rozšíření
 Shodná zobrazení
 Středová souměrnost
 Osově a středově souměrné útvary

1, 2, 3, 6

 Druhá mocnina racionálních čísel –
určování pomocí tabulek a kalkulátoru
 Druhá odmocnina racionálních čísel –
určování pomocí tabulek a kalkulátoru
 Číselné výrazy s mocninami a odmocninami

6.1.1. Rozvoj
1, 2, 3, 6
schopností
poznávání – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění;
cvičení dovedností
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8.
(8/1)

Pythagorova věta

8.
(8/2)

Výrazy

VÝSTUPY
 pomocí tabulek a kalkulátoru určí
druhou mocninu a odmocninu des. čísel,
čísel větších než 1000, zlomků
 zvládá odhady výsledků
 využívá tabulky na určení třetí mocniny a
odmocniny
 umí vypočítat hodnotu číselného výrazu
s mocninami a odmocninami
 zná princip Pythagorovy věty a ví, kdy se
používá
 umí dopočítat třetí stranu pravoúhlého
trojúhelníka za využití tabulek a
kalkulátoru
 řeší praktické úlohy, využívá náčrtek a
správně zapisuje
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny,
provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
 zná číselné množiny a chápe vztahy mezi
nimi
 určí hodnotu zadaného číselného výrazu
 vysvětlí rozdíl mezi čís. výrazem a
výrazem s proměnnou, rozlišuje
jednotlivé členy výrazu a chápe pojem
jednočlen a mnohočlen
 umí zapsat slovní text pomocí výrazu
s proměnnou
 zvládá základní operace – sčítání,
odčítání, násobení mnohočlenů., dělení
mnohočlenu jednočlenem
 upraví výraz na součin pomocí vzorců
nebo vytýkáním

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

zapamatování,
řešení problémů;
dovednosti pro
učení a studium –
prolíná se prakticky
ve všech oblastech
učiva
 Pythagorova věta – výpočet přepony a
odvěsny
 Praktické úlohy na využití Pythagorovy věty

1, 2, 3, 6

 Číselné obory
 Číselný výraz, jeho hodnota, postup jeho
řešení
 Výrazy s proměnnou, člen výrazu,
jednočlen a mnohočlen
 Celistvý a lomený výraz
 Sčítání a odčítání výrazů, mnohočlenů
 Násobení mnohočlenu jednočlenem
 Násobení mnohočlenu mnohočlenem
 Dělení mnohočlenu jednočlenem
 Druhá mocnina dvojčlenu
 Rozdíl druhých mocnin
 Rozklad výrazu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním

1, 2, 3
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UČIVO

Lineární rovnice

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci
pomocí rovnic a jejich soustav
 chápe pojmy rovnost dvou výrazů a
neznámá
 řeší rovnice pomocí ekvivalentních úprav
a správně zapisuje, provádí zkoušku
správnosti řešení
 vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce,
neznámou umí ze vzorce vyjádřit
 řeší slovní úlohy pomocí rovnic
 chápe pojem množina a podmnožina
 znázorní a zapíše průnik a sjednocení
množin
 graficky zpracuje a znázorní jevy z praxe
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles
 zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem
 zná a správně používá pojmy poloměr a
průměr
 umí narýsovat zadanou kružnici
 vypočítá délku kružnice, obvod a obsah
kruhu
 zná vzájemnou polohu přímky a kružnice
a dvou kružnic
 umí sestrojit a definovat vnější přímku,

 Rovnost výrazů, pojem rovnice
 Ekvivalentní úpravy rovnic, zkouška
 Řešení náročnějších rovnic – se zlomky a
závorkami
 Úpravy vzorců, výpočet neznámé ze vzorce
 Slovní úlohy

Množiny
8.
(8/3)
Kruh, kružnice,
válec

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 2, 3

 Množiny a podmnožiny
 Průnik a sjednocení množin
 Grafické znázorňování

1, 2, 3, 6






1, 2, 3, 6








Kruh, kružnice – zavedení pojmů
Délka kružnice
Obvod a obsah kruhu
Vzájemná poloha přímky a kružnice – vnější
přímka, tečna, sečna a tětiva
Vzájemná poloha dvou kružnic
Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku –
zopakování z 6. roč.
Části kruhu a kružnice
Válec a jeho síť
Objem a povrch válce
Slovní úlohy
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(8/4)

OBLAST

Mocniny s
přirozeným
mocnitelem

Konstrukční úlohy

VÝSTUPY
tečnu, sečnu a tětivu
 zná pojmy kruhový oblouk, kruh. výseč a
úseč, pomocí tabulek a odvozením
zvládne odhadnout a vypočítat jejich
obvod a obsah
 znázorní válec, sestrojí jeho síť
 odhadne a vypočítá povrch a objem
válce
 využívá při řešení praktických úloh
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
 umí vypočítat mocniny s menším
přirozeným mocnitelem, těžší pomocí
kalkulačky
 zná pravidla pro počítání s mocninami,
provádí základní početní operace
 umí zapsat číslo pomocí mocniny čísla 10
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech
bodů dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 chápe základní geometrické pojmy jako
množiny bodů dané vlastnosti
 sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky
zadané různými prvky

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 Zavedení pojmu n-tá mocnina čísla, kde n
je přirozené číslo
 Sčítání a odčítání mocnin
 Násobení a dělení mocnin
 Mocnina součinu a podílu
 Umocňování mocnin
 Zápis čísla ve tvaru a × 10n

1, 2, 3, 6

 Množiny bodů dané vlastnosti
 Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků –
opakování ze 7. roč., náročnější příklady
s využitím výšek, těžnic, opsané kružnice,
úhlopříček, atd.
 Thaletova kružnice
 Konstrukce tečen ke kružnici

1, 2, 3, 6
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8.
(8/5)

Statistika

9.
(9/1)

Lomený výraz

VÝSTUPY
 chápe Thaletovu kružnici a umí ji využít
při konstrukcích
 sestrojí tečnu ke kružnici, která prochází
zadaným bodem mimo kružnici
 při konstrukčních úlohách používá
správný postup: náčrt a rozbor, popis
konstrukce, konstrukce, event. počet
řešení
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
 zná základní statistické pojmy: soubor,
jednotka, znak, četnost, průměr, modus,
medián, rozptyl
 umí vypočítat aritmetický průměr, určí
z tabulky modus a medián
 zpracuje jednoduchá šetření - vyjádří
tabulkou a grafem
 čte z grafů potřebné informace
 sestrojuje diagramy – sloupcové,
kruhové, spojnicové
 chápe pojem lomený výraz
 upraví výraz na součin vytýkáním nebo
pomocí vzorců
 rozpozná a zapíše lomený výraz
 určí podmínky, za jakých má daný výraz
smysl
 pracuje s lomeným výrazem jako se
zlomkem, krátí a rozšiřuje
 zvládá početní operace s lomenými
výrazy
 umí upravit složený lomený výraz

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA






Statistické pojmy
Zpracování výsledků a vyjádření zjištění
Grafy a diagramy
Praktické úlohy – práce s tiskem a
počítačem







Lomený výraz a jeho definiční obor
Krácení a rozšiřování lom. výrazů
Násobení a dělení lomených výrazů
Sčítání a odčítání lom. výrazů
Úprava složených lomených výrazů
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1, 2, 3, 6

6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
– cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení
dovedností
zapamatování, řešení
problémů; dovednosti
pro učení a studium –
prolíná se prakticky ve
všech oblastech učiva

1, 2, 3
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OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Lineární rovnice
s neznámou ve
jmenovateli

 řeší jednoduché lineární rovnice
s neznámou ve jmenovateli
 v jednodušších případech aplikuje ve
slovních úlohách

 Řešení lineárních rovnic s neznámou ve
jmenovateli
 Jednoduché slovní úlohy

Soustavy lineárních M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci
 Řešení soustavy lin. rovnic se dvěma
rovnic se dvěma
pomocí rovnic a jejich soustav
neznámými metodou dosazovací a sčítací
neznámými
 umí řešit soustavu rovnic metodou
 Slovní úlohy řešené soustavou rovnic
dosazovací i sčítací
 řeší slovní úlohy, tedy sestaví rovnice a
vzniklou soustavu vyřeší zvolenou
metodou
Slovní úlohy
 s využitím fyzikálních vztahů vyřeší slovní  Slovní úlohy řešené pomocí jedné nebo
úlohu o pohybu
soustavy lin. rovnic: o pohybu, společné
práci, o směsích
 řeší úlohy o společné práci a směsích

9.
(9/2)

Nerovnice

 umí zapsat a přečíst nerovnost
 řeší nerovnice a správně zapisuje řešení
 výsledky vyjadřuje také prostřednictvím
grafu a správně zapsaným intervalem

Funkce

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo
nepřímé úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí, grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních vztahů
 Chápe pojem funkce a rozezná ho od
jiných vztahů
 určí definiční obor a hodnot funkce

 Nerovnost
 Nerovnice – zápis a řešení, vyjádření
výsledku pomocí znamének nerovnosti,
grafem a intervalem
 Aplikace při určování hodnoty lomeného
výrazu
 Definice funkce
 Definiční obor a obor hodnot
 Závislá a nezávislá proměnná
 Zadání funkce – rovnicí, grafem nebo
tabulkou
 Lineární funkce - rovnice, průběh a graf
 Kvadratická funkce y = ax2 - rovnice a graf
 Funkce nepřímé úměrnosti
 Funkce absolutní hodnoty
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3, 6

1, 2, 3

1, 2, 3
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OBLAST

Podobnost

Jehlan, kužel a
koule

VÝSTUPY
 zná a umí pracovat s rovnicí lin. funkce
 určí průběh funkce
 sestrojí graf lineární, kvadratické funkce,
funkce nepřímé úměrnosti a absolutní
hodnoty
 umí graficky určit řešení soustavy lin.
rovnic
 znalosti využívá při řešení úloh z praxe
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
 určí podobné útvary v rovině
 umí určit a použít poměr podobnosti
 sestrojí útvar podobný zadanému
 využívá věty o podobnosti k určování
podobných útvarů
 využívá podobnost při práci s mapou
nebo plánem
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních
těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA






POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Podobnost geom. útvarů
Vztah mezi shodností a podobností
Poměr podobnosti
Podobnost trojúhelníků a věty o jejich
podobnosti
 Využití v praxi – mapy, plány

1, 2, 3, 6











1, 2, 3, 6

Jehlan – vlastnosti, nákres, síť
Povrch a objem jehlanu
Slovní úlohy
Informativně – komolý jehlan
Kužel – vlastnosti, nákres, síť
Povrch a objem kužele
Slovní úlohy
Informativně – komolý kužel
Koule – objem a povrch
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9.
(9/3)

OBLAST

Goniometrické
funkce
v pravoúhlém
trojúhelníku

Finanční
matematika

VÝSTUPY
poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
 Dokáže načrtnout tato tělesa a popsat
jejich části a parametry
 odhadne a vypočítá povrch a objem
těchto těles
 řeší úlohy z praxe
 využívá matem. tabulky a kalkulátor
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
 zná definice goniometrických funkcí, umí
sestrojit jejich graf
 určuje hodnotu těchto funkcí pomocí
tabulek nebo kalkulátoru
 využívá znalosti při řešení praktických
úloh, zejména při výpočtech objemů a
povrchů těles
 zná základní pojmy finanční matematiky
 pomocí vzorce vypočítá úrok z dané
jistiny
 určí hledanou jistinu
 zdaňuje úrok
 vypočítá úrok z úroku
 provádí jednoduché a složené úrokování
 orientuje se v kurzovním lístku
 převádí měny

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 Goniometrické funkce jako poměry stran
v pravoúhlém trojúhelníku – zavedení
funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens
 Určování hodnot funkcí pomocí tabulek
 Využití v praktických úlohách – výpočet
chybějících rozměrů

1, 2, 3, 6

 Základní pojmy z finanční matematiky:
- úrok
- jistina
- úroková doba
- úrokovací období –
používané zkratky
- úroková míra
 Jednoduché úrokování
 Složené úrokování
 Daň z úroku
 Valuty, devizy a převody měn
 Kurzovní lístek

1, 2, 3, 6
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Informatika
Charakteristika předmětu
Předmět Informatika je totožný se vzdělávacím oborem Informační a komunikační technologie ze
vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Vyučovací předmět Informatika dává všem
žákům možnost dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – osvojit si základní schopnosti a
dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve
světě informací, aktivním a tvůrčím způsobem pracovat s informacemi a aplikovat je při dalším
vzdělávání i v praktickém životě. Získaní dovedností v oblasti komunikačních a informačních
technologií je v současné moderní společnosti nezbytným předpokladem dobrého uplatnění na trhu
práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Dobré zvládnutí výpočetní techniky, schopnost rychlého vyhledávání a zpracování potřebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv
a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků, zvyšuje názornost a schopnost
propojovat a ověřovat informace z různých zdrojů a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky. Vede ke zlepšování schopností samostatné práce žáků, zlepšení komunikačních dovedností
Dovednosti získané v předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku
s bohatým rozsahem vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech
celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu předmětu
Informatika, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí a předmětů vzdělávání.
Předmětu Informatika je věnována 1vyučovací hodina na 1. stupni ZŠ a to v pátém ročníku a na
druhém stupni navazuje 1. vyučovací hodina v ročníku šestém. Práce s výpočetní technikou je
v současné době zařazena ve většině dalších předmětů formou užití výukového SW a vyhledávání
informací na internetu, popřípadě počítačového modelování a simulací různých jevů a dějů.
Další možností propojení s ostatními předměty je zpracovávání různých projektů a účast
v soutěžích, jejichž forma většinou ovládání komunikačních a informačních technologií vyžaduje.
Prostorové vymezení: je vhodné, aby výuka předmětu probíhala v odborné učebně výpočetní
techniky. Žáci tak mají možnost získané vědomosti prakticky ověřit a vyzkoušet.
Hodnocení žáků je třeba provádět zejména ověřováním jejich praktických dovedností, schopnosti
řešit a samostatně zpracovávat zadané úkoly. Bude rovněž přihlíženo ke schopnostem komunikace
při objasňování použitých postupů a řešení. Prezentace výsledků práce je vhodné provést i před
třídou, aby se žáci naučili vystupovat před větším množstvím osob. Písemné a ústní zkoušení bude
pouze doplňujícím způsobem hodnocení v případech, kdy nelze provádět praktickou zkoušku.
Vzdělávací obsah předmětu
Ve výuce předmětu jsou integrována průřezová témata KOMUNIKACE, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A
ROZHODOVACÍ DOVEDNOST, KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ, TVORBA
MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ.
Do učebních osnov jsou zapracována témata se vztahem k ostatním vyučovacím předmětům –
práce s výukovým softwarem, tvorba projektů, komunikace, modelace a simulace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:


poznání úlohy informací a informačních činností k využívání moderních informačních
a komunikačních technologií, přijímání a poskytování informací s užitím prostředků informační a
komunikační techniky, jejich selekce, třídění a propojování
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porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím, rozlišení různých druhů médií pro uložení
informací, jejich výhody a nevýhody, kapacita přenášených informací a výběr vhodných
prostředků pro daný způsob komunikace a informace



schopnosti formulovat svůj požadavek, upravit a přizpůsobit jeho formu a využívat při interakci s
počítačem algoritmické myšlení, schopnost postup rozdělit do jednotlivých kroků, užívat syntézu
i analýzu poznatků



porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací, schopnost třídění porovnání a ověření
informace, poskytování a předávání pouze objektivních a ověřených údajů



využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své
učební činnosti a racionálnější organizaci práce, lepší systém a názornější možnosti učení,
urychlení zpracování úkolů, možnost jejich propojování



tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce,
tvorba www stránek a různých typů prezentací, příprava referátů a projektů, které umožňují
propojení informatiky a jiných předmětů



pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních
i sociálních jevů a procesů, jeho využití pro studijní účely, schopnosti využívat počítačových
simulací a modelování k lepšímu pochopení funkcí a dějů v různých oblastech



respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW, dodržování licenčních ujednání,
rozlišení mezi legálním a nelegálním SW, využívání legálního – licencovaného nebo free SW



zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či
jiných médiích, schopnost rozlišení mezi vhodným a nevhodným obsahem, schopnost podávat a
přijímat informace ve vhodné formě



šetrné práci s výpočetní technikou, její údržba a hygiena a ochrana zdraví při práci s počítačem
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

5.

Základy práce s
počítačem

 ICT-5-1-01 Využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

 Základní pojmy informační činnosti –
informace, informační zdroje, informační
instituce
 Struktura, funkce a popis počítače a
přídavných zařízení
 Multimediální využití počítače
 Operační systémy a jejich základní funkce
 Seznámení s formáty souborů (doc., pdf.,
bmp.)
 bezpečnost práce a prevence zdravotních
rizik při dlouhodobé práci s počítačem
 Údržba a postupy při běžných problémech



ICT-5-1-02 Respektuje pravidla práce
s hardware a software

 ICT-5-1-03 Chrání data před
poškozením, ztrátou a zneužitím

5.

5.

Vyhledávání
informací a
komunikace

Zpracování

 ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a vhodné
cesty
 ICT-5-2-02 vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a databázích

 společenský tok informací (vznik, přenos,
transformace, zpracování, distribuce)
 metody a nástroje vyhledávání informací
 formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy

 ICT-5-2-03 komunikuje pomocí
internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení

 základní způsoby komunikace ( e-mail,
chat, telefonování)

 ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru

 základní funkce textového a grafického
editoru (Word, Malování)

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1

1

1,2

6.6.1
2,6
rozlišování
zábavních
(„bulvárních“) prvků
ve sdělení od
informativních
a společensky
významných
6.1.2
3,4,5
různé typy sdělení,
jejich rozlišování
a jejich funkce
1,2
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OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.

Vyhledávání
informací a
komunikace

 ICT-9-1-01 Ověřuje věrohodnost
informací a jejich informačních zdrojů

 Vývojové trendy informačních technologií
 Metody a nástroje jejich ověřování
 Internet

 Posuzuje jejich závažnost a jejich
vzájemnou návaznost

 Hodnota a relevance informací a
informačních zdrojů

6.6.1
chápání podstaty
mediálního sdělení,
objasňování jeho
cílů a pravidel
6.1.3

6.

Zpracování a
využití informací

 ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a
 počítačová grafika, rastrové a vektorové
grafickými editory i tabulkovými editory
programy
a využívá vhodných aplikací
 tabulkový editor, vytváření tabulek,
porovnávání dat, jednoduché vzorce
 ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická
a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
 ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v
souladu se zákony o duševním
vlastnictví
 ICT-9-2-04 používá informace z různých
informačních zdrojů
 vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
 ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

 ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika

 prezentace informací (webové stránky,
PowerPoint, multimédia)
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,3

2,6

srovnávání titulních
stran různých
deníků, výběr
sdělení v časopisech
pro dospívající
6.6.2, 6.6.1
1,2
chápání
podstaty
mediálního sdělení,
identifikování
základních
orientačních prvků
v textu
6.1.2, 6.1.3
5,6
identifikace
společensky
významných hodnot
v textu, ve
zpravodajství,
reklamě i zábavě
6.6.2, 6.6.1
3,4
stavba mediálních
sdělení,
zpravodajství jako
vyprávění,
sestavování
příspěvků podle
kritérií
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Prvouka
Charakteristika předmětu
Předmět Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován výlučně na prvním
stupni, konkrétně v 1. – 3. ročníku. V dalších ročnících na něj navazují předměty Vlastivěda a
Přírodověda (4. a 5. ročník).
Vzdělávací obsah tohoto předmětu se týká široké oblasti, která zahrnuje poznatky o člověku,
společnosti, mezilidských vztazích, o přírodě, kultuře, vlasti, zdraví, bezpečí, časových dějích apod. V
1. a 2. ročníku je zařazeno také učivo týkající se finanční gramotnosti.
Při naplňování výukových cílů se využívá vlastních zkušeností žáků, které se dále rozvíjí a
prohlubují. Důraz je kladen na poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků. Žáci docházejí k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností,
pozorováním a dramatizací modelových situací.
Žáci získávají nejen základní poznatky, ale také dovednosti. Učí se slušnému chování, jednání
s ostatními lidmi, přijímají a utvářejí si základní sociální role. Učí se pozorovat, pojmenovávat věci a
děje, sledovat vztahy mezi nimi a vzájemné souvislosti. Poznávají své tělo, sami sebe jako jedinečnou
osobnost, své potřeby a na základě toho si utvářejí vztah k okolnímu světu. Učí se vnímat vztahy ve
společnosti, porozumět současnému světu a rozeznat nebezpečí různého charakteru, využít
bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Naučí se uplatnit základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.
Nedílnou součástí je také rozvoj vyjadřovacích schopností. Žáci se učí vyjádřit své myšlenky a
poznatky a zároveň respektovat názory jiných a reagovat na ně.
Prvouka je předmět, který pomáhá žákům vytvořit si prvotní ucelený obraz na svět a osvojit si
základní sociální dovednosti.
Časová dotace tohoto předmětu je stejná v 1., 2., a to 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny
týdně.
Základní výuka Prvouky probíhá v prostorách třídy, dále můžeme využít vycházek do přírody,
exkurzí, různých vzdělávacích programů a besed. Je doporučeno od 3. ročníku využívat projekty nebo
podobné aktivity (např. ve spolupráci s MP Brno, CVČ, BESIP apod.) podle aktuální nabídky. Učivo
Prvouky můžeme využít v mnoha dalších vyučovacích předmětech (matematice, českém jazyce,
výtvarné výchově, pracovních činnostech). Jednotlivé činnosti mohou být vhodně kombinovány a
propojovány i v jiných časových celcích než je jedna vyučovací hodina, mnoho témat také umožňuje
vytvářet krátkodobé projekty.
Hodnocení
V prvouce používáme klasickou pětistupňovou klasifikaci. Nehodnotí se ovšem pouze osvojení si
pojmů a základních vědomostí, ale také zájem žáka, jeho snaha, rozvoj komunikačních schopností a
zejména v 1. ročníku také pochopení a přizpůsobení se pravidlům školního řádu a školnímu režimu.
Hodnocení v prvouce probíhá zejména na základě ústního projevu, případně také písemného
projevu (pracovní listy, testy, prověrky).
Výchovné a vzdělávací strategie školy
Kompetence k učení
V prvouce se snažíme žákům předkládat informace seřazené logicky a systematicky. Využíváme
různých motivačních metod, které vedou žáky k rozvíjení znalostí a dovedností o světě i o sobě
samém. Učivo směřujeme k tomu, aby žák dokázal získané znalosti a dovednosti využít v praxi.
Prvouka přímo vybízí k využívání možnosti samostatných pozorování a pokusů žáků a vede žáky ke
komplexnímu chápání získaných poznatků.
Kompetence k řešení problémů
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Učivo prvouky (zejména témata týkající se chování a mezilidských vztahů) vytváří příležitosti
k rozpoznávání a řešení problémových situací. Pomocí dramatizace si žáci mohou vyzkoušet řešení
různých modelových situací a učí se vhodnému chování.
Kompetence komunikativní
Prvouka je předmět, který dává velký prostor k rozšiřování vyjadřovacích schopností žáků.
Témata v prvouce dávají žákům možnost vyjádřit své myšlenky, diskutovat o problémech a směřují je
ke schopnosti vyslechnout a respektovat názor druhého.
Kompetence sociální a personální
Kolektiv třídy využíváme k formování sociálních vztahů nejen ve škole, ale i mimo školu. Snažíme
se v dětech rozvíjet a pěstovat zdravé sebevědomí).
Kompetence občanské
Seznamujeme žáky s okolím jejich domova, s regionálními zvláštnostmi, s národní kulturou a
pěstujeme v nich kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí. V tématech týkajících se rodiny
zdůrazňujeme důležitost dobrých rodinných vztahů a formujeme v žácích představu o funkční rodině.
Vedeme žáky k úctě k vytvořeným duchovním a materiálním hodnotám a k odpovědnému vztahu
k životnímu prostředí. Utváříme žákům povědomí o zdravém životním stylu a vedeme je k němu,
upevňujeme základní hygienické návyky, pravidla poskytování první pomoci a zásady chování za
mimořádných situací.
Kompetence pracovní
Pomáháme žákům vytvářet správné pracovní návyky a organizovat si svůj čas, vedeme je ke
kladnému vztahu k práci a k uvědomování si důležitosti každého povolání.

138

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.

19.9.2017

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

1.
PRV

Místo, kde žijeme

ČJS-3-1-01 rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí
• používá název školy
• orientuje se ve školní budově
• orientuje se v blízkém okolí školy a
bydliště
• popíše cestu do školy a zpět

Škola –
 společná prohlídka školní budovy,
prostředí školy, chování ve škole,
 domov, bydliště, místní krajina, cesta do
školy, osobní bezpečí – vhodná a
nevhodná místa pro hru

ČJS-3-1-02 začlení svou obec do obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci (městě)



6.1.1. rozvoj
schopnosti
poznávání
6.1.6 poznávání lidí
– kolektiv, třída
6.1.7 mezilidské
vztahy – vztahy ve
třídě
6.4.2 lidské vztahy –
kvalita mezilidských
vztahů, rozvoj
osobnosti
6.5.4 vztah člověka 1, 3, 5
a prostředí; ochrana
a kultura obce

Domov, bydliště, obec, místní krajina,
vlajka jako státní symbol, náš stát jako
součást evropského společenství

vyjádří rozdíly mezi městem a vesnicí
dokáže vyprávět o svém domově,
bydlišti a okolní krajině
• používá název státu, popíše státní vlajku
a vnímá náš stát jako součást Evropy
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v
okolní krajině

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 2, 3, 4

•
•


1.
PRV

Lidé kolem nás

1, 3, 5

Pozná některé významné budovy

ČJS-3-2-01 projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí
 dokáže oslovit třídního učitele, ředitele
školy a spolužáky jejich jmény

respektuje rozdílné osobnosti svých
spolužáků



vzájemné představování, chování lidí,
právo a spravedlnost, principy
demokracie, soužití lidí, ohleduplnost,
tolerance
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6.1.1. rozvoj
schopnosti
poznávání
6.1.6 poznávání lidí
– třída jako skupina
6.1.7 mezilidské

1, 3, 5
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1.
PRV

Lidé a čas

19.9.2017
UČIVO

dodržuje základní normy
společenského chování
rozlišuje nežádoucí formy chování

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu
různých povolání a pracovních činností
 dokáže si připravit pomůcky a
uspořádat pracovní místo
 udržuje pořádek ve svých věcech i
kolem sebe
 rozlišuje čas k práci a odpočinku
 pozná povolání rodičů
ČJS-3-2-03 rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
 orientuje se ve vztazích mezi rodinnými
příslušníky, zná své postavení v rodině
 dokáže pomoci v domácnosti a lidem ve
svém okolí
 komunikuje s prodavačem, dokáže
zacházet s přidělenými penězi
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě
 vyjmenuje dny v týdnu
 rozlišuje čtyři roční období, dokáže je
charakterizovat a popsat proměny
přírody
 vyjmenuje měsíce ročních období




Povolání, finanční gramotnost
Rodina, příbuzenské vztahy








orientace v čase
denní režim, celé hodiny
roční doby
tradiční zvyky
kultura
komunikace s dospělými a vrstevníky,
možná rizika nebezpečí
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

vztahy – chování,
postoje, chování
podporující dobré
vztahy
6.1.8. komunikace
6.1.9 kooperace –
pozitivní myšlení,
řešení konfliktů
6.4.2 lidské vztahy – 1, 3, 4, 5
slušné chování
6. 1. 11 hodnoty,
postoje – mezilidské
vztahy

6.1.1. rozvoj
schopnosti
poznávání
6.1.2. sebepoznání,
sebepojetí

1
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1

6.5.1 rozmanitost
přírody, kulturní
krajina

1, 2, 3, 6

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky,
kulturní či historické památky
 pozná některé historické budovy v obci
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o
práci lidí
 popíše některé zvyky a tradice
1.
PRV

Rozmanitost
přírody

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
 rozliší domácí a volně žijící zvířata •
rozpozná některé stromy a volně
rostoucí rostliny
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích



1.
PRV

Člověk a zdraví




poznávání živočichů a rostlin ochrana
přírody
roční období – kalendář, změny v přírodě

Pozoruje a popíše změny v přírodě
během jednotlivých ročních období
chová se ohleduplně k přírodě a
živočichům

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
 dodržuje základní hygienické návyky

orientuje se v základech správné
životosprávy
 dokáže se správně chovat u lékaře
 popíše části těla








péče o zdraví
režim dne, pracovní den školáka, aktivní
formy využívání volného času
správná výživa a pitný režim vhodné
oblečení
lidské tělo
osobní bezpečí, znalost adresy svého
bydliště
tísňové linky, obezřetné chování
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6.1.2 sebepoznání – 1, 2, 3
moje tělo
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VÝSTUPY



1.
PRV

2.
PRV

Místo, kde žijeme

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

dodržuje zásady správné péče o chrup
pojmenuje běžná onemocnění

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
 dokáže přivolat pomoc při mimořádné
Situaci
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných událostech
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná místa pro hru
a trávení volného času; uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 respektuje nejzákladnější dopravní
značky a předpisy
 ČJS-3-1-01 vyznačí místo svého bydliště
a školy, cestu na určené místo
 dokáže si zapsat rozvrh hodin a
orientovat se v něm
 popíše svou cestu do školy a širší okolí
školy
 dokáže se pohybovat v nejbližším okolí
svého bydliště, v síti obchodů a služeb
 ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří její estetické
hodnoty

6.1.4 psychohygiena 1, 2, 3, 4, 5, 6
– rozumové
zpracování
problému
6.5.4 vztah člověka
k prostředí ochrana životního
prostředí

Dopravní výchova  nejzákladnější dopravní značky
 bezpečnost pohybu na chodníku a silnici





škola, organizace výuky
okolí školy
domov, obec, bydliště, místní krajina
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6.1.1. rozvoj
schopnosti
poznávání
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UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA



6.1.6 Poznávání lidí 1, 2, 3, 4,5
-Vzájemné
poznávání se ve
skupině/třídě.
6.1.7 Mezilidské
vztahy-Péče o dobré
vztahy v rodině,
třídě
6.1.11Hodnoty,
postoje, praktická
etika-Pomáhající a
prosociální chování
(neočekávání
protislužby)
6.4.2Lidské vztahyPrincip slušného
chování, tolerance
6.1.8. Komunikace



Lidé kolem nás

pozná kulturní a sportovní zařízení ve
městě
 vyhledá významné památky ve městě
 ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do
obslužného centra ČR, pozoruje a
popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
 rozlišuje okolní obce
 pojmenuje nejbližší řeku, přehradu •
popíše jednoduchým způsobem okolní
krajinu
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 zná základní pravidla slušného chování
 dokáže slušně pozdravit, požádat o
pomoc a poděkovat
 orientuje se ve vztazích mezi rodinnými
příslušníky v širší rodině
 vysvětlí potřebu a význam použití
přístrojů v domácnosti
 vyjádří povinnosti členů rodiny
 dokáže vyprávět o významných
událostech v rodině
 chápe jedinečnost každého člověka,
jeho individuální zvláštnosti
 používá peníze v běžných situacích






chování a soužití lidí rodina, kultura
stolování, rodinný stůl, způsoby podávání
stravy povinnosti členů rodiny hodnota
práce povolání člověk jako individualita,
mezi námi žijí tělesně a smyslově postižení
lidé
romská národnost, výchova k rasové
snášenlivosti a toleranci
rizikové situace, rizikové chování etické
zásady předcházení konfliktům zvládání
vlastní emocionality přátelství,
kamarádství
způsoby placení
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu
různých povolání a pracovních činností
 dokáže si vážit výsledků své vlastní
práce i práce ostatních
 vysvětlí význam některých povolání
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení

různých situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

 orientuje se v čase, rozlišuje kalendářní
a školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty
 rozlišuje minulost, přítomnost a
budoucnost

6.1.2. sebepoznání
orientace v čase
a sebepojetí
denní režim, určování času, hodiny
kultura – místní pověst pozorování a popis
proměn přírody během roku

ČJS-3-3-02 interpretuje některé pověsti
nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 převypráví regionální pověst
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech člověka
 pozoruje a popíše proměny přírody v
jednotlivých ročních obdobích
2.
PRV

Rozmanitost
přírody

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
 má povědomí o významu životního
prostředí
 rozlišuje jednotlivá prostředí – les,
louka, pole, zahrada
 zapojuje se aktivně do třídění odpadu a
sběru druhotných surovin
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
 pojmenuje domácí a hospodářská
zvířata

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 5, 6

1, 3

6.1.3Seberegulace a 1, 3, 5, 6
sebeorganizaceOrganizace
vlastního času
6.1.4.
Psychohygiena






životní prostředí
ochrana životního prostředí, hospodaření
s odpady domácí, hospodářská a volně
žijící zvířata stromy, byliny, zemědělské
plodiny pokojové rostliny
životní podmínky rostlin
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6.5.1 Ekosystémy Změny okolní
krajiny

1, 2, 3, 4
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2.
PRV

Člověk a zdraví

19.9.2017
UČIVO

pozná vybraná volně žijící zvířata a
ptáky
zná některé živočichy chované pro
radost
rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
pojmenuje běžně se vyskytující stromy,
keře, byliny a zemědělské plodiny
popíše význam pokojových rostlin
dokáže o ně pečovat a pozná jejich
životní podmínky

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické,

režimové a jiné zdravotně preventivní

návyky s využitím elementárních znalostí o

lidském těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví

 dodržuje hygienu
 dokáže sestavit zdravý jídelníček
 ošetří drobné poranění

péče o zdraví
zdravá výživa
jednoduché ošetření drobného poranění,
práce s lékárničkou ochrana před
infekcemi prevence nemocí a úrazů
osobní bezpečí, tísňové linky

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.5.2 Základní
1, 2, 3
podmínky života(voda, ovzduší,
půda, světlo)
6.5.4 Vztah člověka
k prostředí Ekologické
problémy (třídění
odpadu, ohleduplné
chování k přírodě a
ochrana životního
prostředí)
6.1.4
1, 3, 5, 6
PsychohygienaDovednosti pro
předcházení
stresům, hledání
pomoci při potížích

6.5.4 Vztah člověka
k prostředí - Životní
styl = rozmanitost
vlivů prostředí na
zdraví, způsob
ochrany zdraví.
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 2, 3, 4, 5

Dopravní výchovaCesta do školy
Předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky)
vybrané dopravní značky

6.5.3 Lidské aktivity
a problémy
životního prostředíDruhy dopravy, vliv
na prostředí

1, 2, 3, 6

6.1.1. Rozvoj
schopnosti
poznávání

1, 2, 3, 4, 6

2.
PRV

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných událostech

2.
PRV

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná místa pro hru
a trávení volného času; uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu

dokáže správně přejít vozovku

dodržuje základní pravidla pro chodce

pojmenuje vybrané dopravní značky

předchází a vyhýbá se nebezpečným
situacím





ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí



prostředí domova, orientace v místě
bydliště prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí,
obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v
okolní krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost





6.3.2 Objevujeme
riziková místa a situace
Evropu a svět –
obec, místní krajina
okolní krajina (oblast, region), mapa vlasti, naše vlast a Evropa
názvy a vymezení území, orientace podle
světových stran
ČR jako součást EU, státní symboly,
prezident, sousední státy
zemský povrch a jeho tvary, ovzduší,
vodstvo na pevnině počasí, teplo, srážky

3.
PRV

Místo, kde žijeme
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3.
PRV

Lidé kolem nás

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 má povědomí o principech soužití s
minoritami
 zkontroluje cenu nákupu a vrácení
peněz
 na příkladu ukáže, proč není možné
realizovat všechny chtěné výdaje
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu
různých povolání a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě, rozlišuje děj
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky,
kulturní či historické památky, významné
události regionu, interpretuje některé
pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž
žije
 dokáže uvést základní údaje z historie a
současnosti obce
 uvádí základní přehled místních
historických památek
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci
lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
 popíše některé místní lidové zvyky





Lidé a čas








rodina
chování lidí
soužití lidí, respekt k identitám, soužití s
minoritami, právo a spravedlnost
zdravé projevy sebevědomí, empatie a
pomoc druhým
způsoby placení
rozpočet domácnosti

současnost a minulost v našem životě
kultura
regionální památky – radnice, muzeum,
divadlo
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 3, 4

6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí
6.1.6. Poznávání lidí
6.1.7. Mezilidské
vztahy
6.1.8. Komunikace

6.1.3. Seberegulace
a sebeorganizace

1, 2, 3
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3.
PRV

Rozmanitosti
přírody

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u
skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
 pozoruje, rozlišuje a popíše některé
vlastnosti a změny látek
 užívá vhodné pomůcky a umí změřit
délku, hmotnost, objem, teplotu, čas
 rozlišuje přírodniny, lidské výtvory,
suroviny
 ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
 uvede základní podmínky života
 dokáže rozdělit živočichy na savce,
ptáky, obojživelníky, ryby, hmyz
 uvádí hlavní rozlišovací znaky a popíše
stavbu těla vybraných živočichů
 dokáže popsat rozdíly v rozmnožování
jednotlivých skupin živočichů
 rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
 zařadí vybrané živočichy do příslušného
přírodního společenství
 pojmenuje části rostlin
 popíše projevy života rostlin
 pozná vybrané druhy plodů a semen,
jejich význam • rozlišuje vybrané
kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny
 rozlišuje vybrané hospodářské a léčivé
rostliny
 pojmenuje běžné jedlé a jedovaté
houby
















vlastnosti a změny látek – barva,
rozpustnost, hořlavost, chuť
voda a vzduch
koloběh vody
nerosty, horniny a půda
vážení a měření

živá a neživá příroda
životní podmínky
živočichové,
jejich životní podmínky, rovnováha
v přírodě
lesy, pole, louky, vodní zdroje
rostliny, jejich životní podmínky,
rovnováha v přírodě
rizika v přírodě, mimořádné události
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
6.5.1. Ekosystémy – 1, 3
lesy, pole, vodní
zdroje

6.5.2 Základní
podmínky života energie a život, vliv
energetických
zdrojů na
společenský rozvoj,
využívání energie,
možnosti a způsoby
šetření.
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích


3.
PRV

Člověk a jeho
zdraví

stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a s nimi spojená rizika •
má povědomí o významu životního
prostředí pro život lidí

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého

charakteru, využívá bezpečná místa pro hru
a trávení volného času; uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 uplatňuje zásady bezpečného chování v
přírodě a na silnici
 Uvede základní ochranné prvky v silniční
dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně
je používá
 Charakterizuje bezpečné a ohleduplné
jednání v prostředcích hromadné
přepravy a při akcích školy je uplatňuje
 Pojmenuje základní výbavu cyklisty

Dopravní výchova - Chodec a cyklista

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
 popíše části lidského těla
 popíše kostru
 má přehled o funkci svalů, vnitřních a
smyslových orgánů

lidské tělo – stavba, základní funkce a
projevy, barva pleti
péče o zdraví, prevence infekčních chorob
zdravá výživa, energetická potřeba
organismu,
reklama a výživová doporučení odborníků,
vhodná skladba a skladování potravin
osobní bezpečí, vhodná místa pro hru,
bezpečná cesta do školy

•
•
•
•
•

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 5
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sebepojetí – já jako
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6.1.4.
Psychohygiena –
dobrý vztah k sobě
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•
•

samému.

dokáže vysvětlit význam aktivního
pohybu pro zdraví člověka
 orientuje se ve složkách zdravé výživy
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných událostech

návykové látky
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
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Vlastivěda
Časová dotace
4. ročník - 2 hodiny
5. ročník - 2 hodiny
Celková dotace na 1. stupni je 4 hodiny.
Charakteristika
Předmět vlastivěda je určen pro 4. a 5. ročník 1. stupně. Jeho obsahem jsou vzdělávací
témata týkající se člověka, společnosti, vlasti, přírody, kultury a techniky.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
Rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané v předmětu Prvouka v 1. až 3. ročníku
1. stupně.
Výuka probíhá v kmenových třídách případně v odborných učebnách nebo formou vycházek
a exkurzí, v prostředí, které je vhodné k názornému osvojení poznatků. Podmínkou
úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností. Výuka je určena všem žákům.
Obsah vzdělávací oblasti Vlastivěda je rozdělen tří tematických okruhů: Místo, kde žijeme,
Lidé kolem nás a Lidé a čas.
Cíle
Vlastivěda rozvíjí u žáků pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti. Vede
žáka k orientaci ve světě informací, v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování
osobního rozpočtu, rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech, učí pojmenovávat
pozorované skutečnosti a formulovat vlastní názory a myšlenky.
Žáci by měli poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, respektovat druhé a jednat na základě
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, plnit
povinnosti a společné úkoly, utvářet si ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a
hledat možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně, přirozeně vyjadřovat pozitivní city ve
vztahu k sobě i okolnímu prostředí, objevovat a poznávat všechno, co je zajímá a v čem by
mohli v budoucnu uspět, sebevědomě vystupovat a jednat i v méně běžných situacích.
V hodinách vlastivědy učitelé směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Žák používá různé metody učení, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace,
samostatně pozoruje a porovnává získané výsledky, pozná význam dalšího studia a
celoživotního vzdělávání.
Kompetence k řešení problémů
Žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, učí se chápat problémy a nesrovnalosti.
Vyhledává různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému, a ověřuje správnost
řešení problému.
Kompetence komunikativní
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Žák využívá široké možnosti informačních a komunikačních prostředků a rozvíjí dovednost
správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní
jevy a historické události.
Kompetence sociální a personální
Žák rozvíjí schopnost pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání a
zpracování informací, podílí se na stanovení pravidel pro činnost skupiny a sám je dodržuje.
Kompetence občanské
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, snaží se chápat základní vztahy v různých
ekosystémech a v souvisejících environmentálních problémech, chápe význam jednotlivých
složek životního prostředí i prostředí jako celku.
Kompetence pracovní
Žák zkoumá vlastnosti materiálů, zná možná zdravotní a hygienická rizika při práci a snaží se
je eliminovat, učí se pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a hledá také
vlastní postup.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů
průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
OSV 1
Rozvoj schopností poznávání: OSV 8
Komunikace: OSV 11
Hodnoty, postoje, praktická etika: Výchova demokratického občana (VDO)
VDO 2
Občan, občanská společnost a stát: VDO 4
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: Výchova k myšlení v
evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
VMEGS 2
Objevujeme Evropu a svět: Multikulturní výchova (MuV)
MuV 2
Lidské vztahy: Environmentální výchova (EV)
EV 3
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: Mediální výchova (MeV)
MeV 2
Interpretace vztahu a mediálního sdělení: Očekávané výstupy z RVP ZV jsou rozpracovány do
dílčích výstupů, kterých každý žák dosahuje podle svých schopností.

VDO:
EGS:
MKV:
EV:
MV:

občanská společnost a škola, občan a stát, principy demokracie
Evropa a svět nás zajímá, objevujeme svět, EU
kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ
ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Oblasti:

4.

ČR, NAŠE VLAST
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ
STARŠÍ ČESKÉ DĚJINY
Česká republika
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého
Naše vlast
bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a
Práce s mapou
státu
Poloha ČR
ČJS-5-1-02 určí světové strany v
Povrch ČR
přírodě i podle mapy, orientuje se podle
nich a řídí se podle zásad bezpečného
Vodstvo
pohybu a pobytu v přírodě



domov, bydliště, region



práce s mapou – orientační body,
světové strany, mapy obecně
zeměpisné a tematické – obsah,
grafika, vysvětlivky



Česká republika – povrch, osídlení,
historie

Města

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map, vyhledává jednoduché
Počasí a podnebí
údaje o přírodních podmínkách a sídlištích
lidí na mapách naší republiky, Evropy a
Půdy a zemědělství polokoulí

6.2.1. Občanská
společnost a škola
6.2.2. Občan,
občanská
společnost a stát
6.2.3. Formy
participace občanů
v politickém životě
6.2.4. Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování

Nerostné bohatství ČJS-5-1-04 vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a
Životní prostředí
kultury, jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a
vlastnického

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí
6.6.1. Kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělení

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních
cest po kraji, ČR, a porovná způsob života a
přírodu v naší vlasti

6.6.2. interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní
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moci a některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam

6.6.3. stavba
mediálních sdělení
6.6.4. vnímání
autora mediálních
sdělení

4.

Finanční
gramotnost
Česká republika
Naše vlast

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí
a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)



společnost – chování lidí, soužití,
ohleduplnost, mezilidské vztahy,
pravidla slušného chování, lidské
vlastnosti

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí
svůj omyl a dohodne se na společném
postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy



principy demokracie, komunikace

Rizikové situace, mimořádné události
- evakuace
- varovný signál, zkouška sirén
- požáry
- integrovaný záchranný systém

6.6.5. Fungování a
vliv médií ve
společnosti
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání
6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí
6.1.3. Seberegulace
a sebeorganizace
6.1.4.
Psychohygiena
6.1.5. Kreativita

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy, vlastními slovy vyjádří, co
znamená, že banka je správce peněz
• porozumí soudobému způsobu života,
jeho přednostem i problémům, včetně

6.1.6. Poznávání lidí
6.1.7. Mezilidské
vztahy
6.1.8. Komunikace
6.1.9. Kooperace a
kompetice
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19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

situací ohrožení
• řídí se postupem v případě ohrožení
• zdůvodní příčiny a prevenci vzniku požárů,
upevňuje si preventivní chování, účelné
rozhodování a jednání v situacích ohrožení
vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti
druhých
• osvojí si bezpečné chování v rizikových
situacích, dbá na vlastní ochranu a
vzájemnou pomoc při mimořádných
událostech

6.1.10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
6.1.11. Hodnoty,
postoje, praktická
etika
6.4.1. Kulturní
diference
6.4.2. Lidské vztahy
6.4.5. Princip
sociálního smíru a
solidarity
6.6.6. Tvorba
mediálního sdělení

4.

Starší české dějiny
Životní prostředí

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a
využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy




ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti, zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody,
nemovitých a movitých kulturních památek



orientace v čase - minulost a
současnost, způsob života, bydlení,
předměty denní potřeby
nejstarší osídlení naší vlasti, Slované
(způsob života, Staré pověsti české a
skutečnost)
první státní útvary na našem území
(Velká Morava, Přemyslovci, počátky
křesťanství, Cyril a Metoděj, Sv.
Václav, české království)
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VÝSTUPY
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků na
našem území v minulosti a současnosti s
využitím regionálních specifik

5.

Putování po České
republice
Putování po
Evropě

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě a
podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map, vyhledává jednoduché
údaje o přírodních podmínkách a sídlištích
lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a
kultury, jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních
cest a porovná způsob života a přírodu v
naší vlasti i v jiných zemích

19.9.2017
UČIVO




PRŮŘEZ. TÉMATA
vláda Karla IV. – hospodářský rozkvět,
vzdělanost, způsob života (středověká
ves, město, hrad, klášter)
husitství, války, osobnosti (Hus,
Žižka), vláda Jiřího z Poděbrad



region - báje, mýty, pověsti,
regionální památky dějiny jako časový
sled událostí – kalendáře, letopočet,
generace, režim dne



práce s mapou



Česká republika – regiony ČR, Praha a
vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 6.3.2. Objevujeme
Evropu a svět
výroba, služby a obchod



6.4.3. Etnický původ
naše vlast ČR – poloha v Evropě,
přírodní podmínky, podnebí, vodstvo,
6.4.4.
rostlinstvo a živočišstvo, tvářnost
Multikulturalita
krajiny, významná místa a památky



významná města, významná
zemědělská, průmyslová, rekreační a
kulturní střediska, chráněné oblasti,
atraktivity cestovního ruchu a
rekreace, stav životního prostředí vliv
krajiny na život lidí, působení lidí na
krajinu a životní prostředí Evropa a
svět



kontinenty, evropské státy, EU,
sousední státy, jejich poloha, přírodní
podmínky, hospodářská a
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UČIVO

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam

5.

Finanční
gramotnost

PRŮŘEZ. TÉMATA
společenská vyspělost (oblasti
cestovního ruchu v sousedních
zemích, vzájemné vztahy ČR a
ostatních zemí, významné evropské
státy, města a střediska cestovního
ruchu) seznámení s polohou světadílů
a oceánů



Základní orgány státní moci –
politické strany, armáda ČR, církve,
spolky kultura, kulturní instituce,
masová kultura

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
• učí se bezpečné komunikaci
prostřednictvím elektronických médií



etické zásady – pomoc nemocným,
sociálně slabým, společný „evropský
dům“ základní globální problémy –
sociální problémy



problémy konzumní společnosti

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším
společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)



nesnášenlivost mezi lidmi, lidská
práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana
občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci



majetek, vlastnictví – soukromé,
veřejné, osobní, společné, hmotný a
nehmotný majetek, rozpočet, příjmy
a výdaje v domácnosti, hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení, banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
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6.5.2. Základní
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6.5.3. Lidské aktivity
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5.

OBLAST

Obrazy z novějších
českých dějin

VÝSTUPY

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a
využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy

19.9.2017
UČIVO



globální problémy přírodního
prostředí




minulost a současnost v našem životě
proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby dějiny významné události a osobnosti
Habsburská monarchie (Rudolf II.,
Valdštejn, Komenský, Marie Terezie,
Josef II., způsob života)
počátky utváření novodobého
českého národa, národní obrození
(představitelé)
věda a technika – význam, 2. polovina
19. století – hospodářský, politický,
společenský a kulturní rozvoj
světová válka, vznik ČR, principy
demokratického státu, osobnosti
(Beneš, Masaryk)
2. světová válka, nacistická okupace,
obnovení republiky

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti, zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek



ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé
a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik



ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků na
našem území v minulosti a současnosti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a významných dnů

PRŮŘEZ. TÉMATA









poválečná léta, totalita, obnova
demokratického rozvoje, vznik a
rozpad ČSFR, vznik ČR, současnost ČR



region – památky, péče o památky,
lidé a obory zkoumající minulost
státní svátky, významné dny
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Přírodověda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět je koncipován jen pro 1. stupeň ZŠ ve 4. a 5. ročníku, navazuje na učivo prvouky, prohlubuje
a rozšiřuje jej.
Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk jeho svět, který je členěn do těchto okruhů:
Živá příroda
Země a vesmír
Neživá příroda
Život na Zemi
Člověk a technika
Země ve vesmíru
Časová dotace je pro 4. i pro 5. ročník 2 hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu přírodověda směřuje žáky k
-

-

poznání přírodních zákonitostí při aktivních a tvůrčích činnostech, jednak samostatně, jednak při
práci ve skupinách
získání jasné a konkrétní představy o přírodninách živých i neživých a přírodních jevech na
základě pozorování, je to dobrý předpoklad pro vytváření přesných pojmů
konkrétní představy o přírodninách a přírodních jevech doplnění nejen četbou textů naučných,
ale i uměleckých
učení zjišťovat základní vlastnosti zkoumaných přírodnin, nacházení souvislostí mezi jevy a ději v
přírodě
provádění pokusů žáky, čímž jim umožníme poznat a pochopit přírodní děje, které nelze snadno
pozorovat v přírodních podmínkách
zaměření pozornosti žáků na sledování určitých jevů při vycházkách
zaznamenání výsledků pozorování a pokusů, diskuze o nich se spolužáky, vyvození závěrů a za
učitelova vedení je upřesňovat, popřípadě zobecňovat
uvědomění si sebe jako člověka – živé bytosti, která má své fyziologické a biologické funkce a
potřeby, poznání, co je pro člověka užitečné a naopak škodlivé z hlediska hygieny, výživy apod.
předávání žákům základních poučení o bezpečném chování v různých životních situacích i při
mimořádných událostech, které ohrožují nejen zdraví jednotlivců, ale i celých skupin obyvatel,
přiblížit žákům zajištění bezpečného pohybu v silničním provozu
vedení žáků k tomu, aby se na základě svých zkušeností a sledování konkrétních situací postupně
uvědomovali odpovědnost každého (i nedospělého) člověka za své zdraví a bezpečnost
upozornění žáků na situace, při kterých by nevhodným chováním mohli ohrozit zdraví spolužáků
nebo zavinit úraz jiných lidí
postupné osvojení a upevnění zásad slušného chování mezi lidmi, učit se vzájemné toleranci,
snášenlivosti a úctě k lidem, se kterými se setkávají
sledování střídání ročních období, vedení se záznamů ze svých pozorování, umět pozorované
změny v přírodě zdůvodnit
dovést žáky k uvědomění, že Země je jednou z planet, oběžnic Slunce, které jsou součástí vesmíru
vnímání dopravní situace, správnému vyhodnocení a vyvození odpovídajících závěrů pro své
chování jako chodec a cyklista
ve 4. ročníku pokračuje spolupráce s MP Brno, která zahrnuje teoretickou i praktickou část výuky
(praktická část probíhá na dopravním hřišti)
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Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání
-

výkladové hodiny propojené s diskusí s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem
skupinové práce (s využitím pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu, krásné
literatury)
přírodovědné vycházky s pozorováním a záznamy o pozorování
využití výukových programů – Lipka, Planetárium, Moravské muzeum, Etnografické muzeum
zoologická a botanická zahrada, arboretum
malé i větší projekty

Mezipředmětové vztahy
PČ: provádění žákovských pokusů z přírodovědy a příprava na tyto pokusy, třídění odpadu, sběr a
třídění přírodního materiálu a následné využití, vlastní kalendář přírody, lisování rostlin, herbáře,
využití bylin v přípravě jídel, modely raket
ČJ: návaznost článků v čítankách 4. i 5. ročníku – bajky, dramatizace, sci-fi, projekt Vesmír, Malý princ,
krásná literatura… - logické navázání ve slohu – fantazijní vyprávění, tvorba poezie na dané téma,
vyprávění o životě zvířat, popis organismů apod.
M: ve 4. ročníku návaznost pracovních sešitů Počítání s velkými čísly, v 5. ročníku pracovní sešity Od
příkladů ke hvězdám, Cestujeme po republice
VL: ve všech pěti tematických okruzích – rozmanitost života na zemi, podnebné pásy, počasí,
přizpůsobení organismů – projekt
VV: fantazie – krajina, obyvatelé jiných planet, ekosystémy, živočichové, rostliny – kresba, herbáře
CJ: slovní zásoba na dané téma

Hodnocení
Žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení, formou testů po ukončení jednotlivých tematických okruhů,
jednou za pololetí písemnou formou – prověrka, dále je hodnocena aktivita žáků v jednotlivých
hodinách – referáty, vlastní poznatky.

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV: Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – témata směřující k sebepoznávání, zdravému sebepojetí,
seberegulaci a k udržení psychického zdraví, psychohygieně, komunikaci, mezilidským vztahům,
rozvoji emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu
prostředí.
VDO: Témata zaměřená na vztah k domovu a vlasti, demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů v osobním životě i ve společnosti.
EGS: Uspořádání a změny našeho životního prostředí, zkušenosti a zážitky z prázdninových cest,
evropské krajiny, ekosystémy, základní podmínky života, globální problémy, mimořádné události.
MV: Hodnotový systém, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky, ale i jako součást
etnika, rasová rovnoprávnost, mezilidské vztahy, potírání předsudků, lidská solidarita, tolerance.
EV: Ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí, osvojení si základních dovedností a
návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě.
Využití – přímé kontakty žáků s okolním prostředím, propojení rozvíjení myšlení s výrazným
ovlivněním emocionální stránky osobnosti, jedince. Vliv prostředí na zdraví – péče o přírodu,
zjišťování informací o aktuálním stavu našeho prostředí:
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
- žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky
svého pozorování
Kompetence k řešení problémů
- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
- žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat
informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
- učitel vede žáky k požívání správné terminologie
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojených tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a
k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty
jiných
Kompetence sociální a personální
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
- žáci pracují ve skupiny, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory
a zkušenosti druhých
- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské
- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví
a bezpečnosti druhých
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní
- učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- žáci se utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená
pravidla
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4.
Př

Rozmanitost
přírody

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost
prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka
 popíše základní znaky a projevy života
 porovná životní potřeby a projevy,
průběh a způsob života
 rozlišuje přírodu živou a neživou
 vysvětlí význam rovnováhy v přírodě
(vzájemné vztahy mezi organismy)








rostliny, houby a živočichové
znaky života
životní potřeby a projevy
průběh a způsob života
výživa
význam v přírodě a pro člověka

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů






rovnováha v přírodě
význam
vzájemné vztahy mezi organismy
základní společenstva

6.5.2. Základní
podmínky života






životní podmínky
rozmanitost podmínek života na Zemi
význam ovzduší, vodstva a půd, rostlinstva
a živočišstva na Zemi
podnebí a počasí






Vesmír a Země
sluneční soustava
střídání dne a noci
roční období

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídání
ročních období
 rozpoznává tělesa sluneční soustavy –
Slunce, Země, planety, měsíce, hvězdy a
jejich postavení ve vesmíru
 předvede pohyb Země a Slunce na
názorných pomůckách
objasní střídání dne a noci a čtyř ročních
období

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů

6.5.2. Základní
podmínky života
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ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
 zkoumá rostliny a živočichy ve
vybraných lokalitách regionu, ověří si
jejich význam v přírodě a pro člověka
 popíše vzájemné vztahy mezi známými
organismy, nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí
 uvede příklady rostlin, živočichů a hub
žijících v daném prostředí








6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na konkrétních

organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
 na základě společných znaků roztřídí
dané organismy (rostliny, živočichy,
houby)
 prakticky třídí vybrané organismy do
skupin (houby, rostliny a živočichové),
rozeznává kvetoucí a nekvetoucí byliny
(léčivé, jedovaté, užitkové, plevele,
jednoleté, dvouleté a trvalky), dřeviny
(keře, stromy, jehličnaté, listnaté,
okrasné, užitkové)
 vyhledá potřebné informace v klíči nebo
atlase

společenstva organismů žijících:
v lese
u vody
na louce
na poli
u lidských obydlí

6.5.1. Ekosystémy

rostliny, houby a živočichové
stavba těla u některých nejznámějších
druhů rostlin a živočichů
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
 zhodnotí konkrétní činnosti člověka
v přírodě (ochrana a ničení životního
prostředí)
 vyhledává konkrétní příklady ochrany
rostlin a živočichů, ochrany a tvorby
životního prostředí, třídění a likvidace
odpadů (v regionu)
 rozlišuje nerosty a horniny
 zdůvodní příčiny zvětrávání hornin a
nerostů, vznik půdy a její složení a
význam pro člověka
 rozlišuje vlastnosti vody a vzduchu,
rozeznává složení vzduchu a jeho
význam pro přírodu, uvede příčiny
oběhu vody v přírodě, zhodnotí význam
vody pro člověka a možnosti její
ochrany



6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů









ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
odpovědnost lidí
ochrana a tvorba životního prostředí
ochrana rostlin a živočichů
likvidace odpadů
živelné pohromy a ekologické katastrofy




nerosty a horniny, půda
některé hospodářsky významné horniny a
nerosty
zvětrávání
vznik půdy a její význam








voda a vzduch
výskyt
vlastnosti a formy vody
oběh vody v přírodě
vlastnosti, složení, proudění vzduchu
význam pro život

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit

 popíše některé specifické přírodní jevy a
z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí
 na modelové situaci prokáže schopnost
se účinně chránit při vzniku
mimořádných událostí
 uvede, jakou mimořádnou událost může
způsobit určitý přírodní jev

rizika v přírodě
rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi

6.5.2. Základní
podmínky života –
voda, ovzduší, půda
6.5.3. Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.5.3. Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
– změny v krajině
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ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus,
naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a
vysvětlí výsledky pokusu
 třídí látky podle jejich vlastností,
poznává je, měří veličiny (délku,
hmotnost, teplotu) a prakticky používá
základní jednotky
 uvede jednoduchý pokus týkající se
vlastností látek (např. změny
skupenství, rozpustnosti, proudění
vzduchu, odpařování vody)





látky a jejich vlastnosti
třídění látek
změny látek a skupenství
vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních
jednotek

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
 nacvičuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví
 objasní a aplikuje pravidla osobní,
intimní a duševní hygieny




lidské tělo
stavba lidského těla






hygiena
osobní
intimní
duševní

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí
6.1.4.
Psychohygiena
6.1.6. Poznávání lidí
6.1.7. Mezilidské
vztahy

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, 
práci, zábavu a odpočinek podle vlastních

potřeb s ohledem na oprávněné nároky

jiných osob

zdravý životní styl
životní povinnosti a životní potřeby
učení, práce, zábava, odpočinek
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dokáže rozlišit své povinnosti a potřeby
ve vztahu ke vzdělávání a zájmům
navrhne rozdělení svého času v rámci
jednoho dne
objasní důležitost zdravého životního
stylu

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby
chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích stimulujících
mimořádné události; vnímá dopravní situaci,
správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a
cyklista
 rozpozná bezpečné chování v rizikovém
prostředí a krizových situacích (doprava,
drogy, kouření, alkohol, šikana, týrání,
zneužívání, brutalita, hrací automaty,…)
a diskutuje o nich
 nacvičuje bezpečné chování v těchto
situacích (modelový nácvik chování
v rizikových situacích)
 uvede základní ochranné prvky v silniční
dopravě v roli chodce a cyklisty
 charakterizuje bezpečné a ohleduplné
jednání v prostředcích hromadné












osobní bezpečí, krizové situace
vhodná a nevhodná místa pro hru
bezpečné chování v rizikovém prostředí
označování nebezpečných látek
bezpečné chování v silničním provozu
dopravní značky
předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích (bezpečností
prvky)
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání
brutalita a jiné formy násilí v médiích
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PRŮŘEZ. TÉMATA
zapamatování,
řešení problémů
6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí
6.1.3. Seberegulace
a sebeorganizace –
organizace vlastního
času, plánování
učení a studia;
stanovování
osobních cílů a
kroků k jejich
dosažení
6.1.4.
Psychohygiena
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.3. Seberegulace
a sebeorganizace
6.1.10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
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přepravy a při akcích školy je uplatňuje
popíše dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí z ní odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a
cyklista
 rozliší vhodné a nevhodné místo pro
hru, odhalí možná rizika
 dokáže popsat danou dopravní situaci,
rozpozná vhodné a nevhodné chování
účastníků silničního provozu
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
 vyjmenuje návykové látky, které jsou
legálně v prodeji
 předvede v modelových situacích různé
způsoby odmítání návykových látek

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA







6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.3 Seberegulace
a sebeorganizace –
cvičení
sebekontroly,
sebeovládání –
regulace vlastního
jednání i prožívání,
vůle
6.1.8. Komunikace –
komunikace
v různých situacíchodmítání; efektivní
strategie: asertivní
komunikace,
dovednosti
komunikační obrany
proti agresi a
manipulaci



návykové látky, závislosti a zdraví
návykové látky, hrací automaty, počítače
závislost
odmítání návykových látek
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických medií
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ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
 dokáže vysvětlit význam pravidelných
preventivních prohlídek u praktického
lékaře a stomatologa
 uvede příklady infekčních nemocí a
způsob jejich přenosu
 snaží se předcházet onemocnění










péče o zdraví
zdravý životní styl
denní režim
správná výživa
pitný režim
prevence nemoci a úrazů
osobní, intimní a duševní hygiena
zásady hygieny

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění;
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc
 ošetří drobná poranění (oděrku, řeznou
ránu, bodnutí hmyzem, …)
 rozpozná život ohrožující zranění
 uvede telefonní čísla pro přivolání první
pomoci
 předvede simulovaný telefonický
rozhovor přivolání záchranné služby




drobné úrazy a poranění
první pomoc při drobných úrazech






přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví
služby odborné pomoci
čísla tísňového volání
správný způsob volání na tísňovou linku

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost
prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka
 zná základní podmínky pro život na
Zemi a vysvětlí jejich význam







životní podmínky
rozmanitost životních podmínek na Zemi
význam ovzduší, vodstev, půd na Zemi
podnebí
počasí

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí
6.1.4.
Psychohygiena
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.3. Seberegulace
a sebeorganizace –
cvičení
sebekontroly,
sebeovládáníregulace vlastního
jednání i prožívání
6. 1. 10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů



rovnováha v přírodě
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popíše rozdílné podmínky života na

Zemi
vysvětlí význam a důležitost
jednotlivých podmínek pro život člověka

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídání
ročních období
 zjišťuje elementární poznatky o naší
sluneční soustavě (o Slunci, planetách,
družicích přirozených a umělých,
kosmických raketách a výpravách
člověka do Vesmíru)
 zná jednotlivé planety sluneční
soustavy, popíše Slunce a jeho pozitivní
a negativní účinky, Měsíc, podoby
Měsíce
 vysvětlí rozdíl mezi přirozenou a umělou
družicí, ví, co je hvězda, kometa
 vysvětlí vznik sluneční soustavy a vznik
Země
 objasní střídání ročních období, dne a
noci
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
 porovná přizpůsobení vybraných rostlin
a živočichů specifickým životním
podmínkám na Zemi (podnebné pásy)
 třídí vybrané organismy podle nároků
na životní prostředí






PRŮŘEZ. TÉMATA

základní společenstva

6.5.2. Základní
podmínky života

Vesmír a Země
sluneční soustava
střídání dne a noci
střídání ročních období

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.5.2. Základní
podmínky života






rostliny, houby, živočichové
podnebné pásy
potravní řetězec
přizpůsobení organismů odlišným
životním podmínkám na Zemi
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6.5.2. Základní
podmínky života

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



zhodnotí význam rostlinstva a
živočišstva na Zemi
 zařadí živočichy podle potravního
řetězce
 zhodnotí význam nejdůležitějších
společenstev na Zemi (tropický deštný
prales, moře a vodní zdroje, lidská sídla,
kulturní krajina)
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na konkrétních

organismech, prakticky třídí organismy do

známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
 vysvětlí pozitivní a negativní přínos
člověka k přírodě (znečišťování, třídění a
likvidace odpadů), hodnotí svůj vlastní
podíl na těchto aktivitách (odpovědnost
lidí, ekologie)
 všímá si ochrany a tvorby životního
prostředí, ochrany rostlin a živočichů,
likvidace odpadů, živelných pohrom a
ekologických katastrof
 pečuje o zlepšování svého nejbližšího
okolí (třída, škola)
 zhodnotí význam ovzduší, vodstev, půd
na Zemi
 získá podvědomí o některých
hospodářsky významných horninách a
nerostech, jejich těžbě a využití








rostliny, houby, živočichové
základní projevy života
klíče a atlasy

ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
odpovědnost lidí
ochrana a tvorba životního prostředí
ochrana rostlin a živočichů
likvidace odpadů
živelné pohromy a ekologické katastrofy




nerosty a horniny, půda
některé hospodářsky významné horniny a
nerosty




voda a vzduch
oběh vody v přírodě
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6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.5.2. Základní
podmínky života –
voda, ovzduší, půda
6.5.3. Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

Člověk a jeho
zdraví

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus,
naplánuje a zdůvodní postu, vyhodnotí a
vysvětlí výsledky pokusu
 uvědomuje si význam a využití
jednoduchých strojů a zařízení






látky a jejich vlastnosti
třídění látek
změny látek a skupenství
vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních
jednotek

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
 určí a pojmenuje části lidského těla
 objasní funkci kostry a svalstva, ústrojí
oběhového, nervového, dýchacího,
trávicího, vylučovacího, smyslového a
rozmnožovacího
 dokáže vysvětlit některé vlivy ohrožující
fungování lidského těla















lidské tělo
stavba těla
základní funkce a projevy
kostra hlavy, hrudníku, dolních a horních
končetin
svaly
kůže
oběhová soustava
dýchací soustava
trávicí soustava
močová soustava
rozmnožovací soustava
nervová soustava
smyslová ústrojí

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy
lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte
před a po jeho narození
 popíše základy lidské reprodukce a
etapy vývoje lidského jedince před i po
narození
 chronologicky seřadí jednotlivé etapy
lidského života






lidské tělo
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
základy lidské reprodukce
vývoj jedince

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí
6.1.6. Poznávání lidí
6.1.7. Mezilidské
vztahy
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6.1.2. Sebepoznání
a sebepojetí

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby
chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích stimulujících
mimořádné události
 chová se bezpečně v rizikovém
prostředí a je připraven aplikovat co
nejrychlejší vyrozumění dospělých
v případě krizové situace (dopravní
nehoda, vážné poranění jiného člověka,
požár, …)
 nacvičuje a dokáže správně užít službu
odborné pomoci týkající se vzniklé
krizové situace (krizové poradny,
integrovaný záchranný systém)
 nacvičuje správnou reakci na šikanu,
týrání, sexuální zneužívání, nabídku
drog, brutalitu a jiné formy násilí







ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
 vyjmenuje návykové látky, které jsou
legálně v prodeji
 uvede příklady nemocí způsobených
užíváním alkoholu, drog
 předvede v modelových situacích různé
způsoby odmítání návykových látek














PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů
6.1.3 Seberegulace
mimořádné události a rizika ohrožení
a sebeorganizace –
s nimi spojená
postup v případě ohrožení (varovný signál, cvičení
sebekontroly,
evakuace, zkouška sirén)
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, sebeovládání –
regulace vlastního
ochrana a evakuace při požáru)
jednání i prožívání,
integrovaný záchranný systém
vůle
6. 1. 10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
6.1.1. Rozvoj
návykové látky, závislosti a zdraví
návykové látky, hrací automaty, počítače schopností
poznávání – cvičení
závislost
dovedností
odmítání návykových látek
zapamatování,
nebezpečí komunikace prostřednictvím
řešení problémů
elektronických medií
osobní bezpečí, krizové situace
bezpečné chování v rizikovém prostředí
označování nebezpečných látek
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání
brutalita a jiné formy násilí v médiích

chemické prostředky používané
v domácnosti a bezpečná manipulace s
nimi
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6.1.3 Seberegulace
a sebeorganizace –
cvičení
sebekontroly,
sebeovládání –
regulace vlastního
jednání i prožívání,
vůle

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

19.9.2017
UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA
6.1.8. Komunikace –
komunikace
v různých situacíchodmítání; efektivní
strategie: asertivní
komunikace,
dovednosti
komunikační obrany
proti agresi a
manipulaci
6. 1. 10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
6.6.1. Kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělení
– pěstování
kritického přístupu

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
 vysvětlí základy péče o zdraví člověka






péče o zdraví
zdravý životní styl
denní režim
pitný režim
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6.6.5. Fungování a
vliv médií ve
společnosti – vliv
médií na
každodenní život;
role médií
v každodenním
životě jednotlivce
6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ŠVP Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.
Roč.

OBLAST

19.9.2017

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA










výběr a způsoby uchovávání potravin
vhodná skladba potravin
zásady ochrany zdraví při přípravě pokrmů
nemoci přenosné a nepřenosné
ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS)
osobní, intimní a duševní hygiena
přírodní látky léčebné a toxické

zapamatování,
řešení problémů

přivolání první pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví
služby odborné pomoci
čísla tísňového volání
správný způsob volání na tísňovou linku

6. 1. 10. Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti

partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy
rodina, vztahy v rodině
partnerské vztahy
osobní vztahy
etická stránka vztahů
etická stránka sexuality

6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
dovedností
zapamatování,
řešení problémů






zná zásady zdravé výživy
popíše vliv pohybu a sportu na zdraví
člověka
vyjmenuje, jak provádět osobní, intimní
a duševní hygienu
vysvětlí pojem zdravý životní styl
sestaví správný denní a pitný režim
nacvičuje na modelových situacích, jak
reagovat v situaci obecného ohrožení








ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech sexuálního chování
mezi chlapci a děvčaty v daném věku
 rozpozná pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, úměrně svému věku
 má povědomí o partnerství, manželství,
rodičovství, základech sexuální výchovy
 uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví
 úměrně věku se orientuje v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi
chlapci a děvčaty v daném věku








6.1.3. Seberegulace
a sebeorganizace
6.1.4.
Psychohygiena

6.1.6. Poznávání lidí
6.1.7. Mezilidské
vztahy
6. 1. 11. Hodnoty,
postoje, praktická
etika
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
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19.9.2017

Dějepis
Charakteristika předmětu
Specifické cíle
Vzdělávací obor Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, ta vybavuje žáka
znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí
v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.
Vzdělávací obor Dějepis otvírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva vlastního
národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život
předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě.
Předmět klade důraz na poznání kořenů současných společenských jevů, klade však také důraz na
poznání základních hodnot evropské civilizace.
Časové vymezení předmětu:
Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku. V nesportovních třídách je časová dotace 8 hodin a ve
sportovních třídách 6 hodin.
Organizační vymezení:
Na výuku nejsou kladeny specifické požadavky. Je doporučeno pole možností využít nabídku
vhodných pořadů a exkurzí pro doplnění a zpestření výuky.
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie:
Žák je motivován k zájmu o současnost a minulost vlastního národa, k utváření pozitivního
hodnotového systému.
Je veden k tomu, aby se dokázal orientovat v kontinuitě národních dějin a v jejich významných
obdobích, aby chápal smysl událostí a činů těch osobností, které ovlivňovaly jejich běh a společenský
vývoj.
Žák dokáže samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů, třídit je a zpracovávat a formou
samostatných výstupů, referátů, případně projektů, s nimi seznámit ostatní a je také schopen sdělit své
stanovisko a v diskusi ho obhájit.
Žáci budou vedeni k tomu, aby dokázali tolerovat odlišný názor, respektovat různorodost ras,
náboženství a politických přesvědčení a přitom důsledně odmítali jakékoliv projevy xenofobie a rasové
nesnášenlivosti.
Hodnocení:
Při hodnocení bude uplatňován princip přiměřené náročnosti a pedagogického taktu. Respektovány
budou individuální schopnosti jednotlivých žáků. Hodnocení bude probíhat celoročně s ohledem na
zvládnutí jednotlivých výstupů, bude také hodnocen stupeň samostatnosti a schopnosti řešit
problémové situace, úroveň komunikačních dovedností, postoje a míra zodpovědnosti.
Průřezová témata:
Výuka předmětu bude realizována prostřednictvím průřezových témat:
- Mezilidské vztahy
- Občanská společnost
- Občan
- Občanská společnost a stát
- Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- Kořeny a zdroje evropské civilizace
- Klíčové mezníky evropské historie
- Lidské vztahy
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-

19.9.2017

Rovnost všech etnických skupin a kultur
Odlišnost lidí ale i jejich vzájemná rovnost

Projekty:
Při zpracování projektů je doporučena spolupráce zejména s VOZ a VV
Výchovně vzdělávací obsah
Vzdělávací obor dějepis přináší poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, zvláště předávání
historické zkušenosti. Důležité je hlavně poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny
19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
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Člověk v dějinách



D -9-1-01 uvede konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů
informací o minulosti, pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9 1 03 orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí hlavní historické
epochy v chronologickém sledu






význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách
historické prameny
historický čas a prostor





rozdělení dějin společnosti
historická časová osa
porovná a posuzuje různé teorie o vzniku
Země a života na ní

umí vysvětlit problémy vzniku světa a
člověka na základě dosavadních
vědeckých poznatků
argumentuje, na základě čeho dostala
jednotlivá období pravěku svůj název
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých
sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu



člověk a lidská společnost v pravěku







Počátky lidské
společnosti








D-9-2-02 objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost



D-9-2-03 uvede příklady
archeologických kultur na našem území

Nejstarší civilizace. 
Kořeny evropské
kultury


D-9-3-01rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací
Vyhledá na mapě oblasti
staroorientálních států
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy
památek, které se staly součástí

















PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,5

starší doba kamenná – společnost,
hospodářství
vývojové typy člověka
mladší doba kamenná
pozdní doba kamenná
doba bronzová
doba železná
Keltové
Germáni

6.1.6
Chyby při
poznávání lidí,
vzájemné
poznávání se ve
skupině

1,4,6

nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz
starověká Mezopotámie
starověký Egypt
starověká Indie
starověká Čína
další státy ve východním Středomoří

6.1.11
Povědomí o
kvalitách typu
odpovědnost,
spravedlnost,
respektování

1,5
SOLE
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SOLE
Práce s literaturou

Výukové aplikace
PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY







UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

světového kulturního dědictví
diskutuje o důležitosti vzdělání a ocení
vynález písma
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci

D-9-3-04 porovná formy vlády a
postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Výklad
DVD

antické Řecko
Nejstarší civilizace na území Řecka

6.3.3
Klíčové mezníky
evropské historie




6.1.5
doba homérská
eposy Ilias a Odyssea, řecké pověsti a báje Originalita a
schopnost vidět
věci jinak




vznik řeckých městských států
velká řecká kolonizace



Atény – státní zřízení, způsob života,
osobnosti
Sparta – státní zřízení, způsob života
řecko-perské války
peloponéská válka
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6.1.9
Jasná a respektující
komunikace
6.2.3
Volební systémy
6.2.2
Občan jako
odpovědný člen
společnosti
6.2.4
Demokracie jako
protiváha diktatury

Filmová ukázka
Diskuze
PL

2,3,4
SOLE
Výklad
PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA









Makedonie a její vzestup
říše Alexandra Velikého
řecká vzdělanost, věda a umění
helenistická kultura
přínos řecké a helenistické kultury pro
rozvoj evropské civilizace

6.1.5
Originalita,
tvořivost
6.3
Kořeny a zdroje
evropské civilizace

D-9-3-03demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci



prokáže základní orientaci na mapě



přírodní podmínky a osídlení Apeninského
poloostrova



D-9-3-03 demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci
zdůvodní potřebnost zákonů a posoudí
důsledky jejich absence
D-9-3-04 porovná formy vlády a
postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie





založení Říma – věda a pověsti
období království
období republiky – státní zřízení,
obyvatelstvo
boj o ovládnutí Apeninského poloostrova
Púnské války
krize římské republiky, Spartakovo
povstání
občanské války, konec římské republiky
římské císařství
rozkvět římského císařství
krize římského císařství
rozdělení Římské říše, zánik Západořímské
říše
vznik a podstata křesťanství















D-9-3-03demonstruje na konkrétních

příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

179

6.2.1
Otevřené
partnerství a
evropské
společenství
6.4.2
Rozvíjet spolupráci
bez rozdílu kulturní,
sociální a
společenské
příslušnosti

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Filmová ukázka
Diskuze
PL

1,2,5
SOLE
Práce s literaturou
SOLE
Filmová ukázka
Diskuze
PL

6.1.7
1,2,3
Péče o dobré
vztahy, lidská práva

Roč.

OBLAST

6.

7.

Křesťanství
A středověká
Evropa

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



charakterizuje dílo a odkaz významných
osobností



6.1.6
Vzájemné
poznávání se
6.3.3
Kořeny a zdroje
evropské civilizace
6.3.3
Co Evropu spojuje a
co rozděluje



D-9-4-01 popíše podstatnou změnu
evropské situace, která nastala v
důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
popíše způsob života Vikingů, jejich
výboje a dá je do souvislosti s ostatními
evropskými státy /hlavně Anglií a
Francií/
chápe, že Byzantská kultura je
pokračováním antiky

vytváření středověké Evropy
Franská říše
Vikingové

rozliší základní pojmy islámu, dokáže
zhodnotit úlohu křesťanství
D-9-4-02porovná základní rysy
západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti

arabský svět, křesťanství








dílo a odkaz osobností římských dějin

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
PL

Filmová ukázka
Diskuze
PL

Byzantská říše

Příchod Slovanů, slovanské státy, Sámo

180

6.1.6
Rovnocennost
kultur
6.4.3
Rovnocennost
etnických skupin a
kultur, odlišnost,
ale i rovnost

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY





UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Velkomoravská říše
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské
říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
objasní důležitost cyrilometodějské mise
český stát - jeho vznik, české knížectví za
rozlišuje pověsti, týkající se počátků
českého státu, od historicky prokázaných prvních Přemyslovců
skutečností



D-9-4-04vymezí úlohu křesťanství a víry Vznik Svaté říše římské
v životě středověkého člověka, konflikty Křížové výpravy
mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám



D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých Románská kultura
vrstev středověké společnosti, uvede
příklady románské a gotické kultury



Vysvětlí státotvornou úlohu
panovnických dynastií



Umí vysvětlit pojem „dědičný královský
titul“
Na základě konkrétních činů posoudí
vládu Lucemburků
Uvede rozdílné pohledy na osobnost
Jana Lucemburského u nás a v cizině a
zhodnotí jeho účast ve stoleté válce






České království za posledních
Přemyslovců

Čeští králové z rodu Lucemburků

181

6.2.2
Lidská a občanská
práva
6.2.4
Spravedlnost, řád,
zákon

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
13
Doporučení: pro
národní dějiny používat
ukázky: Dějiny
udatného čes. národa
PL

145

6.1.7
145
Empatie a pohled
Prezentace žáků
na svět očima
druhého
6.1.5. Kreativita a
tvořivost
6.3.2
145
Naše vlast a Evropa

6.2.4.
Právo, morálka,
anarchie

PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY




Ocení zásluhy Karla IV. O rozvoj a blaho
země a o zvyšování prestiže českého
státu v Evropě
Dokáže ocenit hospodářský a kulturní
rozvoj v době Karla IV.



Porovná podobu Evropy v raném a
vrcholném středověku, rozlohu českého
státu, nový název – země Koruny české



charakterizuje změny v zemědělství,
popíše život ve středověkém městě,
vysvětlí růst počtu obyvatel
porovná hygienu středověkých měst
s hygienou Řecka a Říma ve starověku
popíše hlavní znaky gotiky, zná
významné historické památky v ČR, a
kraji, ve kterém žije
D-9-4-05- ilustruje postavení
jednotlivých vrstev středověké
společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
charakterizuje život společnosti,
osobnost Jana Husa
D-9-5-02 vymezí význam husitské
tradice pro český politický a kulturní
život
uvědomí si nejednotnost husitů
pramenící z jejich názorových rozdílů
zhodnotí osobnost a přínos Jiřího
z Poděbrad a vysvětlí, proč se dostal do
sporu s papežem
uvědomí si význam jeho snahy o







Objevy a dobývání.
Počátky nové

doby.





UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Karel IV.

6.4.1
Jedinečnost
každého člověka
6.4.4
Multikulturalita
současného světa

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1.3.5.
PL
Filmová ukázka: Kronika
Karla IV.



trojpolní systém, kolonizace, vznik měst



gotika

6.1.5.
Kreativita a
tvořivost

Prezentace žáků



Jan Hus, husitská revoluce

6.4.4
Naslouchání
druhých

123



Jiří z Poděbrad

6.1.7
Chování
podporující dobré
vztahy

15
SOLE
Diskuze
PL

182

Čtení příběhu
Dokončení příběhu

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

vytvoření mírového svazu evropských
křesťanských států


















POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.4.4
Vstřícný postoj k
odlišnostem

popíše spory mezi šlechtou a městy a
jejich příčiny
uvede nejznámější stavby



Jagellonci

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky
Ukáže na mapě cesty mořeplavců, zná
důvody hledání nových cest, uvědomí si
dva směry objevných plaveb
D-9-5-01vysvětlí znovuobjevení
antického ideálu člověka, nové
myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
popíše znaky renesanční architektury,
jmenuje nejslavnější italské renesanční
umělce
dokáže vysvětlit okolnosti vzniku
habsburské monarchie
D-9-5-04 objasní postavení českého
státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05objasní příčiny a důsledky
vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky
charakterizuje osobnost J. A.
Komenského a význam jeho díla



zámořské cesty



humanismus a renesance



nástup Habsburků




30. letá válka
Důsledky třicetileté války
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SOLE

6.1.5.
Nápady a
originalita vidět
věci jinak
6.1.5
Kreativita a
tvořivost

124

6.1.7
Pohled na svět
očima druhého,
respekt, podpora

12
Výklad
PL

Prezentace žáků

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA



D-9-5-06 na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konstituční

monarchie, parlamentarismus





charakterizuje změny ve společnosti
na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus



Anglie před revolucí

7.



chápe pojem konstituční monarchie,
dokáže srovnat s absolutní monarchií



Anglická revoluce

8.



charakterizuje obraz života v zemi a
chápe zásady merkantilismu



Francie v době Ludvíka XIV.



porovná typ státu s ostatními v Evropě, 
doloží vzestup a militarismus Fridricha I.
a II.

Německo v období absolutismu, vznik a
vývoj Pruska

6.4.2
Přijmout druhého
jedince se stejnými
právy



D-9-5-07 rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

Barokní umění

6.1.5.
5
Nápady a originalita Prezentace žáků
vidět věci jinak
6.1.5.
Kreativita a
tvořivost

Poměry ve Španělsku
Povstání Nizozemí proti Španělsku
Náboženské války ve Francii

184

6.4.3
Lidská práva
6.4.1
Respektování
zvláštností různých
etnik.
2

6.2.2
Občan – jeho práva
a povinnosti

5

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY








Modernizace
společnosti

UČIVO

zhodnotí výsledek války

chápe turecké nebezpečí pro Evropu

objasní důležité ekonomické, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci
společnosti
zhodnotí důsledky porážky českých

stavů a ví, proč docházelo k bouřím
vysvětlí problém nástupu Marie Terezie,
chápe, proč došlo k reformám

PRŮŘEZ. TÉMATA

Habsburská monarchie po 30leté válce
Osvícenství

6.4.2.
Právo všech lidí
podílet se na
spolupráci

Marie Terezie. Josef II

Zná, co je absolutismus, chápe
důležitost reforem Patra Velikého a
Kateřiny Veliké pro Rusko





počátek novodobých ruských dějin
Petr Veliký
Kateřina Veliká



s využitím poznatků z jiných předmětů
charakterizuje toto období



evropský kolonialismus

6.4.3
Rovnocennost
všech etnických
skupin a kultur



D-9-6-01vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny ve
vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti

boj amerických osad v Severní Americe za
nezávislost

6.2.2
Občan jako
odpovědný člen
společnosti

počátky budování USA

6.2.3
6.2.4
Volební systémy,
Demokracie diktatura
6.1.7
Lidská práva
6.3.3
Klíčové mezníky
evropské historie





D-9-6-02 objasní souvislost mezi

událostmi francouzské revoluce a

napoleonských válek na jedné straně a 
rozbitím starých společenských struktur
v Evropě na straně druhé

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Filmová ukázka
PL

Francie před revolucí
VFR
Napoleon

185

Práce s literaturou
diskuze
1,4

1,5
Práce s literaturou
PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



D-9-6-03porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého českého národa
v souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů



Národní obrození

6.3.3
Kořeny a zdroje
evropské civilizace





srovná hospodářskou vyspělost států
přiblíží pracovní podmínky dělníků
zná hlavní protagonisty jednotlivých
technických vynálezů



První fáze průmyslové revoluce

6.1.1.
Řešení problémů a
dovednosti pro
učení a studia

D-9-6-04charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin, uvede
požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích
D-9-6-05 na vybraných příkladech
demonstruje základní politické proudy



Habsburská monarchie v I. polovině
19. století



revoluce ve Francii
revoluce v Itálii a Německu

Revoluce v habsburské monarchii

Viktoriánská Anglie
Srovná trendy vývoje ve druhé polovině 19.
Stol.
vysvětlí význam sjednoceni pro další vývoj
Itálie a Německa, zhodnotí úsilí a výsledek

sjednocení Itálie a Německa

186

6.2.2
Listina základních
práv a svobod

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
PL

1,2

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



doloží zaostalost carského Ruska a
snahy o řešení



carské Rusko



stanoví příčiny, průběh a důsledky pro
další vývoj USA



občanská válka v USA



vysvětlí neúspěch snah o českoněmecké vyrovnání
podá důkazy o vyspělosti české
společnosti v oblasti kulturní,
technickoprůmyslové
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke
kterým tato nerovnoměrnost vedla,
charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
rozliší skutečné příčiny I. světové války
charakterizuje situaci v Rusku, dá do
souvislosti válku a revoluci v Rusku
D-9-7-01 na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových válkách a
jeho důsledky
dokáže zdůvodnit, v čem spočívala
zásluha T. G. M. o vznik Československa
rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů



hospodářský, politický a kulturní vývoj
českých zemí



svět v poslední třetině 19. stol.





cesta k I. světové válce
I. světová válka
ruské revoluce



čs. země za I. světové války, rozpad
Rakouska -Uherska
vznik Československa



9.

.



Moderní doba





9.
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.2.4
Demokratické
způsoby řešení
konfliktů

5
PL

6.2.4
Demokratické
způsoby řešení
konfliktů

4
Ukázka z filmu
Diskuze
PL
STREAM
diskuze

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



vyhodnotí závěry mírové konference
v Paříži a problémy, které přinesly
žák vyhodnotí situaci po 1. Světové
válce z hlediska dopadu na život lidí




situace po I. světové válce
hlavní rysy poválečného vývoje



D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů



vývoj v Československu



objasní příčiny a důsledky světové
hospodářské krize
vysvětlí souvislost mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením
poltických problémů, které byly
provázeny radikalizací pravicových i
levicových sil
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé
totalitní systémy, příčiny jejich nastolení
v širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět, rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu



světová hospodářská krize





nástup Hitlera k moci
SSSR mezi válkami
ohrožení Československa fašismem

vysvětlí příčiny vzniku, její jednotlivé
fáze
D-9-7-04 na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv



začátek II. světové války










PRŮŘEZ. TÉMATA
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.2.2 Základní
hodnoty
demokratického
politického systému
1,2,4

6.2.2
Demokracie –
diktatura
6.4.5
Odpovědnost
každého jedince za
odstranění
diskriminace a
předsudků

DVD
diskuze

1
STREAM

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



charakterizuje válečné operace, časové
vymezení a místa nejvýznamnějších
válečných operaci
zaujme stanovisko ke všem hrůzám
v průběhu války
zhodnotí význam vytvoření
antifašistické kalice
orientuje se v domácím a zahraničním
odboji
objasní a pochopí protipól - kolaborace





průběh války
válka v Evropě
válka mimo Evropu



Protektorát Čechy a Morava

D-9-7-05 zhodnotí postavení
Československa v evropských
souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí
charakterizuje problémy vztahů mezi
válčícími státy
stručně charakterizuje 2. Světovou
válku jako nejničivější válku v dějinách



situace v českých zemích



jednání o uspořádání světa po skončení II.
světové války









Rozdělený a
integrující se svět



D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky

vzniku bipolárního světa, uvede příklady
střetávání obou bloků



srovná komunistický totalitní model
s modelem demokracie v západních
zemích




vývoj SSSR
hlavní vývojové rysy západních států



shromáždí konkrétní důkazy pro
označení vlády KSČ jako totalitní po
únoru 1948




poválečné uspořádání Československa
nastolení komunistické moci

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
2
STREAM

6.4.5 Aktivní
spolupodílení dle
svých možností na
přetváření
společnost

STREAM

diskuze

6.1.7
Péče o dobré vztahy

hlavní mezinárodně- politické události
v druhé pol. 20. stol.

189

6.2.4
Principy demokracie
1,2

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1



D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových 
zemí



zhodnotí význam roku 1968 jako pokus
o reformy



rok 1968 a období normalizace



Vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
D-9-8-04 prokáže základní orientaci
v problémech současného světa



integrace na Západě, rozpad na Východě

6.5.2
Propojenost světa
6.5.3
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Prezentace žáků




politické změny ve světě a u nás
pohled na Evropu a proces sjednocování

6.3.3
Jsme Evropané

diskuze



9.

UČIVO



rozpad koloniálního systému v Asii a
Africe
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STREAM

Učební osnovy Dějepis – sportovní třídy
Roč.
6.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Člověk v dějinách



D -9-1-01 uvede konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů
informací o minulosti, pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9 1 03 orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí hlavní historické
epochy v chronologickém sledu






význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách
historické prameny
historický čas a prostor





umí vysvětlit problémy vzniku světa a
člověka na základě dosavadních
vědeckých poznatků
argumentuje, na základě čeho dostala
jednotlivá období pravěku svůj název
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých
sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu
D-9-2-02 objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
D-9-2-03 uvede příklady
archeologických kultur na našem území



rozdělení dějin společnosti
historická časová osa
porovná a posuzuje různé teorie o vzniku
Země a života na ní
člověk a lidská společnost v pravěku

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací
Vyhledá na mapě oblasti
staroorientálních států
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy







Počátky lidské
společnosti










Nejstarší civilizace.
Kořeny evropské
kultury




















PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,5

starší doba kamenná – společnost,
hospodářství
vývojové typy člověka
mladší doba kamenná
pozdní doba kamenná
doba bronzová
doba železná
Keltové
Germáni

6.1.6
1,4,6
Chyby při poznávání
lidí, vzájemné
SOLE
poznávání se ve
skupině
Práce s literaturou

nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz
starověká Mezopotámie
starověký Egypt
starověká Indie
starověká Čína

6. 1. 11
Povědomí o
kvalitách typu
odpovědnost,
spravedlnost,
respektování

191

1,5
SOLE
Výukové aplikace
PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY




památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
diskutuje o důležitosti vzdělání a ocení
vynález písma
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci

UČIVO




D-9-3-03 demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci

další státy ve východním Středomoří

DVD
antické Řecko
Nejstarší civilizace na území Řecka



D-9-3-04 porovná formy vlády a
postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Výklad






PRŮŘEZ. TÉMATA












6.3.3
Klíčové mezníky
evropské historie

6.1.5
Filmová ukázka
doba homérská
Diskuze
eposy Ilias a Odyssea, řecké pověsti a báje Originalita a
schopnost vidět věci PL
jinak
vznik řeckých městských států
velká řecká kolonizace
Atény – státní zřízení, způsob života,
osobnosti
Sparta – státní zřízení, způsob života
řecko-perské války
peloponéská válka

Makedonie a její vzestup
říše Alexandra Velikého
řecká vzdělanost, věda a umění
helenistická kultura
přínos řecké a helenistické kultury pro
rozvoj evropské civilizace

192

6.1.9
Jasná a respektující
komunikace
6.2.3
Volební systémy
6.2.2
Občan jako
odpovědný člen
společnosti
6.2.4
Demokracie jako
protiváha diktatury
6.1.5
Originalita, tvořivost
6.3
Kořeny a zdroje
evropské civilizace

2,3,4
SOLE
Výklad
PL

Filmová ukázka
Diskuze
PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



prokáže základní orientaci na mapě





D-9-3-03 demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci
zdůvodní potřebnost zákonů a posoudí
důsledky jejich absence
D-9-3-04 porovná formy vlády a
postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie










6.












D-9-3-03 demonstruje na konkrétních

příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem



charakterizuje dílo a odkaz významných
osobností



přírodní podmínky a osídlení Apeninského
poloostrova
založení Říma – věda a pověsti
období království
období republiky – státní zřízení,
obyvatelstvo
boj o ovládnutí Apeninského poloostrova
Púnské války
krize římské republiky, Spartakovo
povstání
občanské války, konec římské republiky
římské císařství
rozkvět římského císařství
krize římského císařství
rozdělení Římské říše, zánik Západořímské
říše
vznik a podstata křesťanství

římská vzdělanost a věda
římské umění

dílo a odkaz osobností římských dějin
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.2.1
Otevřené
partnerství a
evropské
společenství
6.4.2
Rozvíjet spolupráci
bez rozdílu kulturní,
sociální a
společenské
příslušnosti

1,2,5
SOLE
Práce s literaturou
SOLE
Filmová ukázka
Diskuze
PL

6.1.7
Péče o dobré
vztahy, lidská práva

1,2,3

6.1.1
Smyslové vnímání,
pozornost, řešení
problémů
6.1.6
PL
Vzájemné
poznávání se
6.3.3
Kořeny a zdroje
evropské civilizace
6.3.3
Co Evropu spojuje a
co rozděluje

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

7.

Křesťanství
a středověká Evropa



vytváření středověké Evropy
Franská říše
Vikingové







D-9-4-01 popíše podstatnou změnu
evropské situace, která nastala v
důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
popíše způsob života Vikingů, jejich
výboje a dá je do souvislosti s ostatními
evropskými státy (hlavně Anglií a Francií)
chápe, že Byzantská kultura je
pokračováním antiky
rozliší základní pojmy islámu, dokáže
zhodnotit úlohu křesťanství
D-9-4-02 porovná základní rysy
západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti








POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Filmová ukázka
Diskuze
PL

Byzantská říše
arabský svět, křesťanství

Příchod Slovanů, slovanské státy, Sámo



PRŮŘEZ. TÉMATA

Velkomoravská říše
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské
říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
objasní důležitost cyrilometodějské mise
český stát - jeho vznik, české knížectví za
rozlišuje pověsti, týkající se počátků
českého státu, od historicky prokázaných prvních Přemyslovců
skutečností
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry Vznik Svaté říše římské
v životě středověkého člověka, konflikty Křížové výpravy
mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých Románská kultura
vrstev středověké společnosti, uvede
příklady románské a gotické kultury

194

6.1.6
Rovnocennost
kultur
6.4.3
Rovnocennost
etnických skupin a
kultur, odlišnost, ale
i rovnost
6.2.2
13
Lidská a občanská
Doporučení: pro národní
práva
dějiny používat ukázky:
Dějiny udatného čes.
národa
6.2.4
Spravedlnost, řád,
PL
zákon
145

6.1.7 Empatie a
pohled na svět
očima druhého
6.1.5. Kreativita a
tvořivost

145
Prezentace žáků

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA





6.3.2
Naše vlast a Evropa










Porovná podobu Evropy v raném a
vrcholném středověku, rozlohu českého
státu, nový název – země Koruny české



charakterizuje změny v zemědělství,
popíše život ve středověkém městě,
vysvětlí růst počtu obyvatel
porovná hygienu středověkých měst
s hygienou Řecka a Říma ve starověku
popíše hlavní znaky gotiky, zná
významné historické památky v ČR, a
kraji, ve kterém žije
D-9-4-05- ilustruje postavení
jednotlivých vrstev středověké
společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
charakterizuje život společnosti,
osobnost Jana Husa







Objevy a dobývání.
Počátky nové doby.

Vysvětlí státotvornou úlohu
panovnických dynastií
Umí vysvětlit pojem „dědičný královský
titul“
Na základě konkrétních činů posoudí
vládu Lucemburků
Uvede rozdílné pohledy na osobnost
Jana Lucemburského u nás a v cizině a
zhodnotí jeho účast ve stoleté válce
Ocení zásluhy Karla IV. O rozvoj a blaho
země a o zvyšování prestiže českého
státu v Evropě
Dokáže ocenit hospodářský a kulturní
rozvoj v době Karla IV.

České království za posledních
Přemyslovců

Čeští králové z rodu Lucemburků

Karel IV.

6.2.4.
Právo, morálka,
anarchie

6.4.1
Jedinečnost
každého člověka
6.4.4
Multikulturalita
současného světa

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
145

PL

1.3.5.
PL
Filmová ukázka: Kronika
Karla IV.



trojpolní systém, kolonizace, vznik měst



gotika

6.1.5.
Kreativita a
tvořivost

Prezentace žáků



Jan Hus, husitská revoluce

6.4.4
Naslouchání
druhých

123
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Čtení příběhu
Dokončení příběhu

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY




















D-9-5-02 vymezí význam husitské
tradice pro český politický a kulturní
život
uvědomí si nejednotnost husitů
pramenící z jejich názorových rozdílů
zhodnotí osobnost a přínos Jiřího
z Poděbrad a vysvětlí, proč se dostal do
sporu s papežem
uvědomí si význam jeho snahy o
vytvoření mírového svazu evropských
křesťanských států
popíše spory mezi šlechtou a městy a
jejich příčiny
uvede nejznámější stavby

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA



Jiří z Poděbrad

6.1.7
Chování podporující
dobré vztahy
6.4.4
Vstřícný postoj k
odlišnostem

15
SOLE
Diskuze
PL



Jagellonci

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky
Ukáže na mapě cesty mořeplavců, zná
důvody hledání nových cest, uvědomí si
dva směry objevných plaveb
D-9-5-01vysvětlí znovuobjevení

antického ideálu člověka, nové
myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
popíše znaky renesanční architektury,
jmenuje nejslavnější italské renesanční
umělce
zná hlavní reformátory a místa jejich

působení
je schopen vysvětlit pojmy „náboženská
reformace“, „katolíci“, „evangelíci“

zámořské cesty

humanismus a renesance

reformace
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SOLE

6.1.5.
124
Nápady a originalita
vidět věci jinak
Prezentace žáků
6.1.5
Kreativita a
tvořivost

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA



dokáže vysvětlit okolnosti vzniku
habsburské monarchie
D-9-5-04 objasní postavení českého
státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05objasní příčiny a důsledky
vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky
charakterizuje osobnost J. A.
Komenského a význam jeho díla
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus



nástup Habsburků




30. letá válka
Důsledky třicetileté války

6.1.7
Pohled na svět
očima druhého,
respekt, podpora

12
Výklad
PL





Poměry ve Španělsku
Povstání Nizozemí proti Španělsku
Náboženské války ve Francii

6.4.3
Lidská práva
6.4.1
Respektování
zvláštností různých
etnik.

charakterizuje změny ve společnosti
na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus
chápe pojem konstituční monarchie,
dokáže srovnat s absolutní monarchií



Anglie před revolucí



Anglická revoluce



charakterizuje obraz života v zemi a
chápe zásady merkantilismu



Francie v době Ludvíka XIV.



porovná typ státu s ostatními v Evropě, 
doloží vzestup a militarismus Fridricha I.
a II.













Německo v období absolutismu, vznik a
vývoj Pruska

197

2

6.2.2
Občan – jeho práva
a povinnosti

6.4.2
Přijmout druhého
jedince se stejnými
právy

5

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY


D-9-5-07 rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady
významných kulturních památek





zhodnotí výsledek války
chápe turecké nebezpečí pro Evropu
objasní důležité ekonomické, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci
společnosti
zhodnotí důsledky porážky českých
stavů a ví, proč docházelo k bouřím
vysvětlí problém nástupu Marie Terezie,
chápe, proč došlo k reformám
Zná, co je absolutismus, chápe
důležitost reforem Patra Velikého a
Kateřiny Veliké pro Rusko




Habsburská monarchie po 30leté válce
Osvícenství



Marie Terezie. Josef II





počátek novodobých ruských dějin
Petr Veliký
Kateřina Veliká



s využitím poznatků z jiných předmětů
charakterizuje toto období



evropský kolonialismus



D-9-6-01vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny ve
vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti






7.

9.

Modernizace
společnosti

UČIVO
Barokní umění

boj amerických osad v Severní Americe za
nezávislost

počátky budování USA

198

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
6.1.5.
5
Nápady a originalita Prezentace žáků
vidět věci jinak
6.1.5.
Kreativita a
tvořivost
6.4.2.
Filmová ukázka
Právo všech lidí
PL
podílet se na
spolupráci

Práce s literaturou
diskuze
6.4.3
Rovnocennost
všech etnických
skupin a kultur
6.2.2
Občan jako
odpovědný člen
společnosti
6.2.3
6.2.4
Volební systémy,
Demokracie diktatura

1,4

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA







Francie před revolucí
VFR
Napoleon



Národní obrození

6.1.7
Lidská práva
6.3.3
Klíčové mezníky
evropské historie
6.3.3
Kořeny a zdroje
evropské civilizace



První fáze průmyslové revoluce



Habsburská monarchie v I. polovině 19.
století




revoluce ve Francii
revoluce v Itálii a Německu



Revoluce v habsburské monarchii



Viktoriánská Anglie



občanská válka v USA







D-9-6-02 objasní souvislost mezi
událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a
rozbitím starých společenských struktur
v Evropě na straně druhé
D-9-6-03porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého českého národa
v souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů
srovná hospodářskou vyspělost států
přiblíží pracovní podmínky dělníků
zná hlavní protagonisty jednotlivých
technických vynálezů

D-9-6-04charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin, uvede
požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích
D-9-6-05 na vybraných příkladech
demonstruje základní politické proudy

6.1.1.
Řešení problémů a
dovednosti pro
učení a studia

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,5
Práce s literaturou
PL

PL

1,2

6.2.2
Listina základních
práv a svobod

Srovná trendy vývoje ve druhé polovině 19.
Stol.


stanoví příčiny, průběh a důsledky pro
další vývoj USA
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6.2.4
Demokratické
způsoby řešení
konfliktů

5
PL

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



vysvětlí neúspěch snah o českoněmecké vyrovnání
podá důkazy o vyspělosti české
společnosti v oblasti kulturní,
technickoprůmyslové
D-9-6-06vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke
kterým tato nerovnoměrnost vedla,
charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
rozliší skutečné příčiny I. světové války
charakterizuje situaci v Rusku, dá do
souvislosti válku a revoluci v Rusku
D-9-7-01 na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových válkách a
jeho důsledky
dokáže zdůvodnit, v čem spočívala
zásluha T. G. M. o vznik Československa
rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů
vyhodnotí závěry mírové konference
v Paříži a problémy, které přinesly
žák vyhodnotí situaci po 1. Světové
válce z hlediska dopadu na život lidí
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů



hospodářský, politický a kulturní vývoj
českých zemí



svět v poslední třetině 19. stol.





cesta k I. světové válce
I. světová válka
ruské revoluce




čs. země za I. světové války, rozpad
Rakouska -Uherska
vznik Československa




situace po I. světové válce
hlavní rysy poválečného vývoje



vývoj v Československu

objasní příčiny a důsledky světové
hospodářské krize
vysvětlí souvislost mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením



světová hospodářská krize



.



Moderní doba
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.2.4
Demokratické
způsoby řešení
konfliktů

,4
Ukázka z filmu
Diskuze
PL
STREAM
diskuze

6.2.2
Základní hodnoty
demokratického
politického systému
1,2,4

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé
totalitní systémy, příčiny jejich nastolení
v širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět, rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
vysvětlí příčiny vzniku, její jednotlivé
fáze
D-9-7-04 na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
charakterizuje válečné operace, časové
vymezení a místa nejvýznamnějších
válečných operaci
zaujme stanovisko ke všem hrůzám
v průběhu války
zhodnotí význam vytvoření
antifašistické kalice
orientuje se v domácím a zahraničním
odboji
objasní a pochopí protipól - kolaborace





nástup Hitlera k moci
SSSR mezi válkami
ohrožení Československa fašismem

6.2.2 Demokracie –
diktatura
6.4.5 Odpovědnost
každého jedince za
odstranění
diskriminace a
předsudků

DVD
diskuze



začátek II. světové války

1
STREAM





průběh války
válka v Evropě
válka mimo Evropu

2
STREAM



Protektorát Čechy a Morava

D-9-7-05 zhodnotí postavení
Československa v evropských
souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí



situace v českých zemích

poltických problémů, které byly
provázeny radikalizací pravicových i
levicových sil
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6.4.5 Aktivní
spolupodílení dle
svých možností na
přetváření
společnost

STREAM

diskuze

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



Rozdělený a integrující
se svět



charakterizuje problémy vztahů mezi

válčícími státy
stručně charakterizuje 2. Světovou
válku jako nejničivější válku v dějinách
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky

vzniku bipolárního světa, uvede příklady
střetávání obou bloků

jednání o uspořádání světa po skončení II.
světové války

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.1.7
Péče o dobré vztahy

hlavní mezinárodně- politické události
v druhé pol. 20. stol.



srovná komunistický totalitní model
s modelem demokracie v západních
zemích




vývoj SSSR
hlavní vývojové rysy západních států



shromáždí konkrétní důkazy pro
označení vlády KSČ jako totalitní po
únoru 1948




poválečné uspořádání Československa
nastolení komunistické moci

1,2



D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových 
zemí

rozpad koloniálního systému v Asii a
Africe

1



zhodnotí význam roku 1968 jako pokus
o reformy



rok 1968 a období normalizace

STREAM



Vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
D-9-8-04 prokáže základní orientaci
v problémech současného světa



integrace na Západě, rozpad na Východě

6.5.2
Propojenost světa
6.5.3
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Prezentace žáků




politické změny ve světě a u nás
pohled na Evropu a proces sjednocování

6.3.3
Jsme Evropané

diskuze



9.

UČIVO
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6.2.4
Principy demokracie

Výchova k občanství a ke zdraví
Charakteristika předmětu
Výchova k občanství a ke zdraví (VOZ) je integrovaný předmět, který přejímá obsahově
témata předmětů Občanská a Rodinná výchova (z předcházejícího ŠVP), tedy učivo vzdělávacího
oboru Výchova k občanství z oblasti Člověk a společnost a učivo pro 2. stupeň vzdělávacího oboru
Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zahrnuje v sobě průřezová témata z oblasti
Osobnostní a sociální výchova. Integruje okruh Svět práce z oblasti Člověk a svět práce, se kterým
přechází i jedna hodina dotace. Zahrnuje témata z oblasti finanční a ekonomická gramotnost a
z oblasti obrana vlasti.
Je zařazen do učebního plánu jako povinný předmět v 6. – 9. ročníku v dotaci 2 hodin týdně. Je
doporučeno, aby jedna hodina – odborná – byla vedená aprobovaným učitelem a bylo zde probíráno
učivo podle osnov. Druhá hodina vedená třídním učitelem je zaměřena na posílení vztahů třídního
kolektivu, postavení jedince ve třídě, v rodině, učí žáka umění komunikovat, nastavit zrcadlo vztahů
sebe sama a okolí, postihuje integritu jedince a společnosti. Pomáhá také upevnit vztahy žák – učitel.
VOZ, vychází z běžných situací každodenního života, žák a konkrétní žákovská skupina stojí
v centru výuky. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti
založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
Vztah VOZ k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační
podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání
v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a nonverbální složkou komunikace a
rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Má rovněž blízký vztah k předmětu
Osobnostně sociální a dramatická výchova. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na učení se
praktickým dovednostem. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů a osobních postojů.
Hodnocení tohoto integrovaného předmětu provádí na konci pololetí vždy učitel odborné části
předmětu, a to po konzultaci s třídním učitelem, který předá informace o práci jednotlivých žáků
v jeho hodinách.
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností VOZ:
 vede žáky k pochopení sobě samému
 napomáhá zvládání vlastního chování
 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
 Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např.
konfliktů)
 pomáhá formovat studijní dovednosti
 přináší vědomosti týkající se duševní hygieny
V oblasti postojů a hodnot VOZ:
 pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému
 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů
 přispívá k utváření mravních rozměrů komunikačních situací a různých způsobů
lidského chování
 napomáhá primární prevenci rizikového chování
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
KOMPETENCE K UČENÍ
Učitel
 učí žáky vybírat a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení,
plánovat, organizovat a řídit vlastní učení
 motivuje žáky k dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 vede žáky k účelnému vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace učí je využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém
životě
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
 vede žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k tomu, jak získané
výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti
 vyzdvihuje potřebu pozitivního vztahu k učení, schopnosti posoudit vlastní pokrok a
určit překážky či problémy bránící učení
KOMPTENECE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učitel
 vede žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, k
rozpoznání a pochopení problému
 učí žáky promýšlet a plánovat způsoby řešení problémů s využitím vlastního úsudku a
zkušeností
 vede žáky k vyhledávání informací a následnému využití získaných vědomostí a
dovedností k objevování různých variant řešení problémů
 vysvětluje žákům nutnost nenechat se odradit případným nezdarem, vede je
k vytrvalosti při hledání konečného řešení problému
 vede k samostatnému řešení problémů, volbě vhodných způsobů řešení, sledování
vlastního pokroku při zdolávání problémů, přezkoumání řešení a osvědčených postupů a
jejich aplikaci při řešení obdobných nebo nových problémových situací
 učí žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, být schopen/schopna je obhájit,
uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Učitel
 učí žáky využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu a ke stejným schopnostem vede žáky
 vhodným příkladem učí naslouchat promluvám druhých lidí, učí žáky porozumět jim,
vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně
argumentovat
 učí žáky rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně
užívaných gest, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům, vede je k jejich
využívání
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem a k tomu vede i své žáky
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Učitel
 vede žáky k účinné spolupráci ve skupině
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 podílí se společně s ostatními pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné
práce
 podílí se na utváření příjemné atmosféry ve škole a třídě a k tomu vede i své žáky
 učí žáky ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi
 přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne
pomoc
 vede žáky k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, učí je chápat potřebu
efektivní spolupráce s druhými při řešení daného úkolu
 oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a vede k tomu i své žáky
 napomáhá žákům vytvářet si pozitivní představu o nich samých, která podporuje
jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj; učí je ovládat a řídit jejich jednání a chování tak, aby
dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
KOMPETENCE OBČANSKÉ
Učitel
 učí žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, být
schopni vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 učí žáky chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy tak,
aby si byli vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 napomáhá žákům rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout
ostatním dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v
situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 vede žáky k respektování, ochraně a ocenění našich tradic a kulturního i historického
dědictví, k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost
 vede žáky k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních
problémů, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a k rozhodování se v zájmu
podpory a ochrany zdraví
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Učitel
 dbá na nutnost dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, učí
adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky
 učí přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 vede k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, napomáhá žákům činit podložená
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.

Rodina a širší
sociální prostředí



 Rodina – postavení a role ženy a muže
 Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti
 Změny v rodině (narození dítěte, úmrtí,
rozvod, …)
 Náhradní péče

6.1.1.
Uvědomění si sebe
ve vztahu k různým
sociálním rolím –
hry, modelové
situace.












VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla
soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví
Váží si životního poslání matky a otce
Chápe, že narozením dítěte, rozvodem,
úmrtím se struktura rodiny mění.
Zná význam náhradní péče pro děti
vyrůstající mimo rodinu.
Orientuje se ve zvláštnostech vývoje
osobnosti především ve věku ZŠ.
Zná hygienické a bezpečnostní
požadavky na zařízení bytu
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při hospodaření s
penězi
Seznamuje se s ekonomikou
domácnosti

 Potřeby rodiny vzhledem k bydlení
 Rodinný rozpočet
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1.2.3.4.5.6.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.

Péče o zdraví,
osobní hygiena,
režim dne











6.1.7. Mezilidské
vztahy – podpora,
pomoc,
empatie –
modelové situace
1.2.3.4.5.6.
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí – výklad,
produkty zdravé
výživy, exkurse
6.1.2.
Sebepoznávání. –
Moje tělo, moje
psychika – video,
přednáška
















VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k
sobě samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu;
dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce
Učí se uplatňovat ve vlastním denním
režimu základní zásady k zachování a
upevňování zdraví.
Uplatňuje hygienické zásady a návyky
k osobní a intimní hygieně.
Umí posoudit stravovací zvyklosti
s ohledem k zásadám zdravé výživy.
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení
stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky
Zvládá sestavení jídelníčku pro rodinné
stravování.
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby
chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby
chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
Chápe význam pravidelné kontroly
zdravotního stavu
Chápe pocity a potřeby lidí tělesně a
smyslově postižených
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé

Režim dne
Puberta, osobní hygiena
Abeceda zdravé výživy
Zhodnocení jídelníčku v rodině
Alternativní výživa, poruchy výživy
Prevence vzniku onemocnění
Vztahy k nemocným a postiženým
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY







6.

Domov a má vlast











UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA






6.2. Výchova
demokratického
občana – video,
modelové situace

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

souvislosti mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k
problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším
okolí
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené
preventivní způsoby rozhodování,
chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a
jinými chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně
příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, objasní
význam zdravého způsobu života
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní
oblast (region) podle bydliště nebo
školy
Žák popisuje místo, kde žije, zná historii,
životní prostředí
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírá akce, které
ho zajímají
Zná důležité instituce, památná místa,
tradice
VO-9-1-01 objasní účel důležitých
symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
Seznamuje se s významnými

Naše škola
Naše obec, region a kraj
Naši presidenti
Naše vlast – státní symboly, svátky,
významné dny
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1.4.5.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY












6.

Prevence
zneužívání
návykových látek





UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

osobnostmi-současnost i minulost
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví
od projevů nacionalismu
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni
přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti
dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na
přiměřené úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky
v evropském a světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách
jednotlivé kraje České republiky a hlavní
jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do
 Zájmová činnost
organizace svého pohybového režimu,  Volný čas
některé pohybové činnosti zařazuje
 Škodlivá reklama (alkohol, cigarety)
pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
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6.1.3. Regulace
vlastního chování a
sebekontrola –
video produkce

1.2.3.4.5.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY


TV-9-1-03 samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji ve shodě
s hlavní činností – zatěžovanými svaly



Umí vhodně strávit čas zájmovou
činností.
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní
a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní
perspektivu mladého člověka; uplatňuje
osvojené sociální
Orientuje se v účincích nejznámějších
návykových látek, kouření a
alkoholismus
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
Zná zdravotní problémy spojené s jejich
užíváním
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu;
předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost










Osobní bezpečí
6.

 Umí používat v situacích ohrožení
osobního bezpečí účinné způsoby
chování
 VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně proti
němu vystupuje




UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Situace ohrožující bezpečnost
Linky důvěry

6.1.4. Vyjádření
názorů, pocitů a
1.2.3.4.5.6.
postojů ke krizovým
situacímvideoprojekce,
scénky.
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

 VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a železniční
dopravy; aktivně předchází situacím
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v
případě potřeby poskytne adekvátní
první pomoc
7.

Člověk a
společnost

 zná kulturní a přírodní bohatství a ví, jak  Kulturní život – projevy, hodnoty, tradice
je chránit
prostředky masové komunikace
 zhodnotí nabídku kulturních institucí,
 Zásady lidského soužití – morálka, mravnost,
vyjadřuje postoj k reklamě a jejímu
svoboda, komunikace,
působení na chování lidí
nesnášenlivost
 uvědomuje si znalost společenského
chování
 seznámí se s vírou a náboženstvím
 objasní potřebu tolerance ve společnosti
 rozpoznává netolerantní, rasistické
projevy v chování lidí
 VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám
 VO-9-1-05 kriticky přistupuje k
mediálním informacím, vyjádří svůj
postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
 VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní,
rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

7.

Řízení společnosti

7.

VÝSTUPY

 VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a
formy států a na příkladech porovná
jejich znaky
 VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci ČR i jejich
orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu
 VO-9-4-03 objasní výhody
demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
 VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických státech
a uvede příklady, jak mohou výsledky
voleb ovlivňovat každodenní život
občanů
 rozlišuje úkoly složek státní moci ČR

uplatňuje svá práva a respektuje zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
Osobní bezpečí –
 Zná obecné zásady chování při různém
ochrana člověka za
druhu ohrožení.
mimořádných
 Zná důležitá telefonní čísla, výstražné
situací
signály.
 Ví, co je to evakuace
 Chápe bezpečnost silničního provozu a
bezpečné sportování
 P-9-5-05 aplikuje první pomoc při
poranění a jiném poškození těla
 VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby
chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

UČIVO









Stát
Formy a typy státu
Moc ve státě
Demokratický stát
Principy demokracie
Zásady etikety

 Obecné zásady ochrany obyvatelstva při
mimořádných situacích.
 evakuační zavazadlo
 nácvik první pomoci - základ
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PRŮŘEZ. TÉMATA
6.4.1. Multikulturní
výchova – využití
výukových
programů
6.5.4. Kulturní a
přírodní bohatství –
přednáška, video
6.1.2. Moje vztahy
k druhým lidem –
video, modelové
situace

6.1.7. Mezilidské
vztahy – podpora,
pomoc,
modelové situace

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1.4.5.

1.2.3.4.5.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Mezinárodní
vztahy, svět kolem
nás



 Evropská integrace - EU
 Symboly EU, historie
 Mezinárodní spolupráce


Stát a právo



7.



Prevence
zneužívání
návykových látek






7.

Popíše vliv začlenění ČR do EU, uvede
příklady práv občanů v rámci EU i
způsoby jejich uplatňování
Zná mezinárodní organizace, nadnárodní
společenství
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a
působnosti České republiky ve
světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států
uplatňuje svá práva a respektuje zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
Uvědomuje si rizika zneužívání
návykových látek a vzniku závislosti.
Orientuje se v nabídce specializované
pomoci (krizová centra, linky důvěry).
Zná příslušné zákony a opatření.
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní
a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní
perspektivu mladého člověka; uplatňuje
osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v
případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo druhým

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
6.3 Spolupráce mezi 1.2.3.4.5.
zeměmi – projekt o
zemích EU.

 Lidská práva
 Právo v každodenním životě

 Nejčastěji zneužívané návykové látky v ČR
 Rizika užívání drog
 Legislativa ve vztahu k nákupu, držení a
výrobě drog
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6.1.2. Sebekontrola,
sebeovládání –
modelové situace,
filmy,
diskuse.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

Sexuální výchova





7.




8.

Rozvoj osobnosti











UČIVO

Chápe pojmy zamilovanost, krátkodobá
erotická známost a plně rozvinutá láska
Zná změny jedince v období puberty
VZ-9-1-11 respektuje změny v období
dospívání, vhodně na ně reaguje;
kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a pozitivními životními cíli; chápe
význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
Chápe proces rozmnožování a plánované
rodičovství

 Biologická, psychická a sociální zralost
 Změny v pubertě
 Rozmnožování a antikoncepce

Psychické procesy a stavy
Orientuje se ve zvláštnostech vývoje
osobnosti.
Uvědomuje si, co lze při utváření
osobnosti měnit.
Snaží se o nekonfliktní způsob jednání.
Uvědomuje si nekritické odmítání
názorů dospělých.
Umí se rozhodovat o vlastní
budoucnosti (testy, hry, diskuse).
VO-9-2-03 rozpoznává projevy
záporných charakterových vlastností u
sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti,
překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru

 Rozdílné typy osobností, temperament
 Jak se učíš, metody
 Sebepoznávání
 Rozhodování
 Zjišťování vlastních silných a slabých stránek
 Hierarchie hodnot
 Stres a stresové situace
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.1.2. Moje tělo,
moje psychikavideoprojekce,
přednáška

6.1.2.
Poznávání své
osobnosti pro volbu
povolání –
dotazníky zájmů a
1.2.3.4.5.6.
dovednosti
6.1.3. Stanovení
osobních cílů a
regulace vlastního
jednání – modelové
situace, hry

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY





Svět práce





8.




Pracovní poměr
podnikání




8.



VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby
chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
Seznamuje se s povoláním lidí, druhy
pracovišť, pracovních prostředků a
objektů.
Proniká do požadavků kvalifikačních,
zdravotních a osobnostních.
Posuzuje osobní zájmy a cíle, tělesný a
zdravotní stav.
Poznává osobní vlastnosti a schopnosti.
Zná informační základ pro volbu
povolání a práci s profesními
informacemi a využívání poradenských
služeb.
Orientuje se v náplni učebních a
studijních oborů.
Zná požadavky přijímacího řízení
Zná instituce pomáhající při vstupu na
trh práce.
Zná pracovní příležitosti v regionu.
Orientuje se ve způsobech hledání
zaměstnání.
Ví, jak se chovat u pohovoru u
zaměstnavatele.
Zná problémy nezaměstnanosti (úřady
práce).

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 Trh práce
 Volba profesní orientace
 Možnosti vzdělání -- střední školy, vysoké
školy
 Rekvalifikace

6.1.10.
Řešení volby
povolání – návštěva
informačního centra
pří úřadu práce,
videoprojekce –
typy povolání,
návštěva středních 1.2.3.4.5.6.
škol, veletrh
učňovských škol
6.5.4. Hodnoty
lidské práce- projekt
stavby UNESCO






6.1.1.
Využití
informačních zdrojů 1.2.3.4.5.6.

Informační základna
Zaměstnání
Podnikání- formy
Příklady korupčního jednání§-§§
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY







Sexuální výchova
8.



Občan a právo




9.





Orientuje se v právech a povinnostech
zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Zná nejčastější formy podnikání (s.r.o.,
v.o.s., a.s., atd.)
Chápe druhy a struktury organizací.
Ví, co je drobné a soukromé podnikání.
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání
.P-9-5-02 orientuje se v základních
vývojových stupních fylogeneze člověka
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového
jedince od početí až do stáří
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do
EU na každodenní život občanů, uvede
příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování
Objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu pro každodenní
život občanů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá
práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí
povinnostem občana při zajišťování
obrany státu
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé
formy vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany,
uvede příklady
VO-9-4-06 objasní význam právní
úpravy důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 Prenatální a postnatální vývoj
 Ontogenetický vývoj jedince
 Kalendářní a biologický věk

6.1.2. Moje tělo,
moje psychikavideoprojekce,
přednáška

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1.2.3.4.5.6.

 Jsem občanem obce, státu a EU
 Odvětví práva ČR

6.2.2
Občan, občanská
společnost a stát

 Občanskoprávní vztahy
 Majetek a vlastnictví
 Vlastnictví zavazuje
 Ochrana majetku
 Smlouvy
 Odpovědnost za škodu
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6.1.13
Hodnoty, postoje,
praktická etika

1,2,3,4,5,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY









Právní ochrana


9.



Hospodaření
9.


UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 Orgány právní ochrany a sankce

6.1.8.
Mezilidské vztahy

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní
úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava, koupě, oprava či pronájem
věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení,
která se na něj vztahují, a uvědomuje si
rizika jejich porušování
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, druhy majetku a uvede jejich
příklady
Objasní potřebu dodržování zásad
ochrany duševního vlastnictví a tyto
zásady uplatňuje ve svém životě
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady
Přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje, uvede
příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu
výroby, obchodu a služeb, uvede

 Přestupky a správní řízení
 Občanské soudní řízení
 Trestní právo

1,2,3,4,5,6
6.1.11
Morální rozvoj

 Děti a paragrafy

 Stát a národní rozpočet
 Státní rozpočet
 Peněžní ústavy
 Záchytná sociální síť
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6.2.2
Občan, občanská
společnost a stát

2,5

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY








Sexuální výchova




9.





příklady jejich součinnosti
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní
banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-06 na příkladu chování
kupujících a prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její
změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny
jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše
vliv inflace na hodnotu peněz
Na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu
Chápe etické normy v oblasti sexuálního
chování
Dokáže posoudit a vyhodnotit vlastní
předpoklady pro partnerské vztahy
Vyjádří vlastní názor na odlišnosti
v sexualitě (poruchu pohlavní identity,
homosexualitu, sexuální deviaci apod.)
Porozumí sexuálnímu dospívání a
reprodukčnímu zdraví, chápe rizika
předčasného zahájení pohlavního života
a uvědomuje si všechny důsledky.
Analyzuje možné příčiny rodičovství
mladistvých a navrhne účinnou prevenci
Posoudí vhodné druhy antikoncepce a
vysvětlí její význam pro plánované
rodičovství
Porozumí technice pohlavního styku a
možným rizikům při nechráněném

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 Tržní mechanismus

6.1.9
Komunikace

 Lidská sexualita

3,5

 Sexuální chování
 Sexuální deviace a odchylky

6.1.11
Morální rozvoj

 Plánované rodičovství – Antikoncepce

6.1.2
Sebepoznání a
sebepojetí

 Vývoj jedince od početí až po narození
člověka

 Kuplířství, prostituce, pornografie
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,3

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY




Finanční a
ekonomická
gramotnost


9.






pohlavním styku (nechtěné těhotenství
s následnou interrupcí, pohlavně
přenosné choroby apod.)
Posoudí a odmítá sexuální násilí,
kuplířství, prostituci, pornografii jako
praktiky komerčního sexu, které snižují
lidskou důstojnost
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při hospodaření s
penězi
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné
využití různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní
banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná
nejobvyklejší způsoby nakládání s
volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
Popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 Sexuální pojmy

 Platit se dá i jinak než penězi
 Neviditelné peníze
 Aby peníze nezahálely
 Kam s penězi
 Má vůbec smysl šetřit
 A co když je peněz málo
 Koupit hned, nebo na splátky, nebo na úvěr
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6.2.2.
1,2,3,4,5
Občan, občanská
společnost a stát
6.1.1.
Využití
informačních zdrojů

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY











Globální svět



9.





Uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení
Dodržuje zásady hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
Popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení se svým a svěřeným
majetkem
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky
spotřeba, úspora a investice
Uvede a porovná nejčastější způsoby
krytí deficitu
- úvěry, splátkový prodej a leasing
VO-9-5-03 uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná jejich
klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální
problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro život
lidstva
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních
a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni –
v obci, regionu
Uvede
příklady
mezinárodního
terorismu a zaujme postoj ke způsobům
jeho potírání
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých
znalostí
a
zkušeností
možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií,

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

 Problémy současného světa

6.5.3
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
6.5.2
Základní podmínky
života

1,2,3,4,5

 Ohrožené životní prostředí
 Příliš mnoho lidí – příliš mnoho problémů
 Terorismus

6.5.4
Vztah člověka
k prostředí
6.4.1
Kulturní diference
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.2.2
Občan, občanská
společnost a stát

1,2,3,4,5,6

sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a
agresi

Obrana vlasti





9.



VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech
doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
a jak pomoci v situacích ohrožení a
obrany státu
Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod
Rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu
VO-9-5-02 uvede některé významné
mezinárodní organizace a společenství,
k nimž má vztah ČR, posoudí jejich
význam ve světovém dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti v
zahraničních misích
VO-9-5-06 uvede příklady
mezinárodního terorismu a zaujme
vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při řešení
krizí nevojenského charakteru

 Povinnosti občana při obraně státu
 Národní i mezinárodní úkoly Armády ČR
 Zahraniční mise Armády ČR
6.1.13
Hodnoty, postoje,
praktická etika
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Fyzika
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Fyzika je totožný se vzdělávacím oborem Fyzika z oblasti Člověk a příroda.
Zahrnuje okruh problémů spojených s fyzikálním zkoumáním přírody a poskytuje žákům prostředky a metody
pro hlubší porozumění jejím fyzikálním zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a
využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
Fyzika s ostatními předměty této oblasti také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení
(přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování, svým činnostním a
badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem fyzikálních procesů, a
tím si uvědomovat i užitečnost fyzikálních poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je,
že při studiu fyziky specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti (především
rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a
ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných fyzikálních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry). Žáci se tak učí zkoumat příčiny fyzikálních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi,
klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy,
hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí fyzikálních dějů pro jejich
předvídání či ovlivňování.
Žáci postupně poznávají podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak
závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví…
Předmět navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, zejména na předmět Přírodověda, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje
především s předměty Chemie, Přírodopis a Zeměpis, se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace,
Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Předmětu Fyzika je vymezeno v učebním plánu školy celkem 8 hodin (z toho 2 hodiny z disponibilní
dotace) v 6. - 9. ročníku. Součástí výuky je provádění laboratorních úloh v rozsahu alespoň 2 úlohy v ročníku.
Seznam doporučených úloh je součástí učebních osnov. Pro realizování předmětu je doporučeno využívat dle
možností odbornou učebnu.
Hodnocení očekávaných výstupů žáky je třeba provádět zejména na řešení problémových fyzikálních
úloh s důrazem na zdůvodnění nalezeného řešení. Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného
zkoušení, na základě provádění experimentů a laboratorních úloh, vytváření samostatných prací, referátů.
Zejména při ústním zkoušení je třeba dbát na rozvoj komunikačních dovedností. Při zpracovávání informací a
při prezentaci výsledků práce žáků podporovat využití ICT.
Je možno, v součinnosti s dalšími předměty oblasti Člověka příroda nebo i jinými vyučovacími
předměty, vytvářet projekty, ve kterých budou zadané problémy zpracovány komplexně v mezioborových
souvislostech.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
(výchovně vzdělávací strategie)
Vzdělávání ve Fyzice směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
 způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více
nezávislými způsoby
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posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví
ostatních lidí
porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a
biomasy
utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí


















výběrem obsahu učiva, motivačních témat a volbou vhodných forem výuky směrovat žáky k získání
znalostí a dovedností, které sami využijí v praxi nebo budou znát možnosti jejich praktického použití
jinde (k tomu využít i exkurze, laboratorní práce, programy jiných organizací, vlastní projekty,…)
využívat při výuce dle možností samostatná pozorování a pokusy žáků
využívat dle možností mezioborové souvislosti, vést žáky ke komplexnímu chápání získaných
poznatků
vytvářet příležitosti k rozpoznání a řešení problémových situací, směřovat žáky k hledání
alternativních postupů při jejich řešení a průběžným vedením, kontrolou a vyhodnocováním dovést
žáky až k jejich úplnému vyřešení
naučit žáky aplikovat osvědčené způsoby řešení (indukce, dedukce, analýza, syntéza)
dávat žákům příležitost k vytvoření a formulaci vlastních závěrů a řešení a jejich prezentaci různými
formami včetně ICT
zařazováním práce v týmech vytvářet příležitosti k samostatnému rozhodování žáků a posuzování
důsledků jejich rozhodnutí
vést žáky, k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí
vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, pravidla poskytování první pomoci a zásady chování za
mimořádných situací
vést žáky při všech činnostech k dodržování správných pracovních postupů a dodržování pravidel
bezpečnosti

Vzdělávací obsah předmětu
Ve výuce předmětu jsou integrována průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (Rozvoj
schopností poznávání, Komunikace, Kooperace a kompetice), ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (Základní
podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí), MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA (Práce v realizačním týmu).
Do učebních osnov jsou rovněž zapracována témata se vztahem k ochraně člověka za mimořádných
událostí, zejména v okruzích Jaderná energie (ochrana člověka před účinky radioaktivního záření),
Elektromagnetické vlastnosti látek (první pomoc při úrazu elektrickým proudem.)
Rozdělení učiva do ročníků je pouze doporučené a lze je měnit, avšak se zřetelem na návaznost
jednotlivých vzdělávacích oblastí.
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Roč.

6.

OBLAST

Látky a tělesa

6.

6.

6.

Elektromagnetické a
světelné děje

6.

Elektromagnetické a
světelné děje

VÝSTUPY




UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
1,2

rozliší látku od tělesa
chápe sílu jako projev vzájemného
působení těles
 je schopen rozpoznat účinky působení
gravitačního pole Země a jiných těles
 ví, že látky se skládají z neustále se
pohybujících se částic
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice látek neustále
pohybují a vzájemně na sebe působí
 rozliší od sebe pevnou, kapalnou a
plynnou látku na základě jejich
vlastností v souvislosti s jejich stavbou





pojem látka a těleso
síla
gravitační síla, gravitační pole



částicové složení látek, pojem atom a
molekula
difúze, Brownův pohyb



vlastnosti a stavba pevných, kapalných a
plynných látek
atomy, molekuly





Elektrické vlastnosti látek

1,2,6




Magnetické vlastnosti látek
Magnetické pole Země

1,2,6

uvědomuje si souvislost elektrických
jevů s nábojem částic a těles
 zná způsob, jakým lze elektrovat těleso
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich vlastností
 zná příčinu vzniku el. jiskry a oblouku
 je si vědom souvislosti blesku a jiskry
 rozpozná magnet podle vlastností
 je si vědom účinků magnetického pole
těles
 rozlišuje světové zeměpisné a
magnetické póly a dokáže použít
kompas nebo buzolu k jejich určení
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1,6
(pokus Brownův pohyb)

Roč.

6.

OBLAST

Měření fyzikálních
veličin

VÝSTUPY





6.

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah
mezi hustotou, hmotností a objemem při
řešení praktických problémů

6.

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly
některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či
objem tělesa při dané změně jeho teploty
 umí změřit teplotu vzduchu a kapaliny a
zapsat správně výsledek měření
 zná některé příklady použití
bimetalového pásku v praxi
 dokáže vytvořit jednoduchý graf
závislosti teploty na čase






pojem fyzikální veličina, jednotka a jejich
systém
násobky a díly jednotek, použití předpon
pro jejich vyjádření
měřené veličiny - délka, objem,
hmotnost, teplota a její změna, čas, síla
měření délky
měření hmotnosti (LÚ)
měření objemu
měření síly
hustota tělesa a její jednotky (LÚ)
používání Tabulek
výpočet hustoty
výpočet hmotnosti pomocí hustoty a
objemu
měření teploty (LÚ)
změny objemu kapalin, délky kovů
v závislosti na teplotě
bimetalový pásek¨
graf závislosti teploty na čase

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly
některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
 dokáže změřit čas stopkami, správně
vyjádřit naměřenou hodnotu
F-9-2-03 změří velikost působící síly
 dokáže změřit sílu pomocí pružinového
siloměru (lze zařadit i do 7. ročníku




měření času
měření síly (lze zařadit i do 7. ročníku)

6.

umí převádět jednotky a vyjádřit
správnou hodnotu veličiny včetně
odlišností týkajících se jednotek času
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly
některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
 určí odchylku měření při čtení na
stupnici

UČIVO
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
1,6

1

1,3,6 (tvorba grafu)

1,6

Roč.

6.

7.

OBLAST

Elektromagnetické a
světelné děje

Pohyb těles, síly

VÝSTUPY

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
 umí sestavit jednoduchý el. obvod,
nakreslit jeho schéma
 používá správně pojmy el. proud a
napětí
 chápe souvislost el. proudu s pohybem
nabitých částic
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich vlastností
 rozliší vodič a izolant a zná jejich použití
 je si vědom tepelných účinků el.
proudu, zná příklady využití z praxe
 je si vědom následků zkratu, nebezpečí
úrazu a požáru a chápe účel pojistek a
jističů
 zná základy bezpečné práce s el.
spotřebiči
 je si vědom souvislosti el. a mg. pole
 popíše vlastnosti mg. pole cívky
 sestaví jednoduchý elektromagnet a
dokáže měnit jeho vlastnosti
 umí sestavit nenáročný rozvětvený el.
obvod a dokáže porovnat el. proud
v jeho jednotlivých částech
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu
těleso koná vzhledem k jinému tělesu

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
těles
 dokáže číst v grafu závislosti dráhy či

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
2,6




Elektrický obvod, schémata
Podmínky vedení el. proudu



el. napětí , el. proud



vodiče, izolanty




tepelné účinky el. proudu
pojistky, jističe

2,5,6



mg. pole cívky s proudem, elektromagnet,
zvonek

2,6



rozvětvený a nerozvětvený el. obvod

2,6



pohyby těles - pohyb rovnoměrný a
nerovnoměrný; pohyb přímočarý a
křivočarý
relativita klidu a pohybu
dráha, trajektorie
rychlost, průměrná rychlost
graf závislosti dráhy na čase, rychlosti na
čase

2
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1

1,2

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

rychlosti na čase a je schopen jej
vytvořit podle tabulky hodnot
F-9-2-03 změří velikost působící síly
 dokáže graficky znázornit sílu
 dokáže vyjádřit velikost gravitační síly a
tíhy tělesa pomocí jeho hmotnosti

UČIVO

7.

Mechanické vlastnosti
tekutin

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY



grafikon (jízdní řád)





velikost, směr a působiště síly
grafické znázornění síly
gravitační pole a gravitační síla - přímá
úměrnost mezi gravitační silou a
hmotností tělesa
výslednice dvou sil stejných a opačných
směrů
výslednice různoběžných sil
těžiště, rovnováha

2,6



Newtonovy zákony - první, druhý
(kvalitativně), třetí

2





moment síly
rovnováha na páce a pevné kladce
použití v praxi

2,6



tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou
silou, tlakem a obsahem plochy, na niž
síla působí
třecí síla - smykové tření, ovlivňování
velikosti třecí síly v praxi

2,6

Pascalův zákon - hydraulická zařízení
hydrostatická síla
hydrostatický a atmosférický tlak souvislost mezi hydrostatickým tlakem,
hloubkou a hustotou kapaliny

2,6

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché

situaci druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici


dokáže posoudit stabilitu tělesa

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro
objasňování či předvídání změn pohybu
těles při působení stálé výsledné síly v
jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých
účincích síly při řešení praktických
problémů
 dokáže použít páku a kladku při zvedání
břemen a rozpozná je v jednoduchých
mechanizmech (kleště, nůžky, rumpál
apod.)
 ví, jak lze ovlivnit tlakové účinky síly na
podložku a jaké to má důsledky pro
praxi
 dokáže změnit velikost třecí síly a zná
případy, kdy je ji třeba zvětšovat a kdy
zmenšovat
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech
tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů
(spojené nádoby, hydraulické zařízení,
kapalinové brzdy,…)

PRŮŘEZ. TÉMATA
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2

2,6

Roč.

OBLAST

7.

7.

Meteorologie

7.

Světelné jevy

7., 8

VÝSTUPY

UČIVO

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících
na těleso v klidné tekutině chování tělesa v
ní
 chápe podstatu měření atmosférického
tlaku a tlaku v uzavřené nádobě
 dokáže předpovědět chování tělesa
v atmosféře
 umí použít měřič tlaku v pneumatikách
 je schopen vysvětlit si příčiny
základních meteorologických jevů
 je schopen vyvarovat se činností
vedoucí ke znečišťování atmosféry




F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém
šíření světla ve stejnorodém optickém
prostředí a zákona odrazu světla při řešení
problémů a úloh
 dokáže popsat vlastnosti obrazů
v zrcadlech
 Dokáže použít rovinné a zakřivené
zrcadlo k zobrazení předmětů
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí
světla ve dvou různých prostředích, zda se
světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice,
a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami
 chápe souvislosti některých přírodních
jevů se změnami světla při jeho
průchodu atmosférou (červánky, duha,
modré nebe, …)

















Archimédův zákon - vztlaková síla
potápění, vznášení se a plování těles
v klidných tekutinách
souvislost atmosférického tlaku
s některými procesy v atmosféře
měření atmosférického tlaku
vztlaková síla v plynech
tlak v plynu, podtlak, přetlak
atmosféra Země
meteorologické jevy a jejich měření
problémy znečišťování atmosféry

vlastnosti světla - zdroje světla
rychlost světla ve vakuu a v různých
prostředích
stín, zatmění Slunce a Měsíce;
zobrazení odrazem na rovinném, dutém
a vypuklém zrcadle (kvalitativně)

zobrazení lomem tenkou spojkou a
rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého
světla hranolem
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
2

2,6

PT-6.5.2. Základní
podmínky života •
ohrožování ovzduší a
klimatické změny
vlivem průmyslové
činnost, spalováním
fosilních paliv,
ozónová díra, …) →
kyselé deště
2, 6

2, 6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

chápe podstatu zlepšení zraku použitím
brýlí
 vysvětlí princip jednoduchých optických
přístrojů (lupa, mikroskop, dalekohled)
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech
práci vykonanou silou a z ní určí změnu
energie tělesa




vady oka, brýle
princip optických přístrojů – lupa,
mikroskop, dalekohled




práce
práce pomocí kladky, nakloněné roviny

2

8.

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah
mezi výkonem, vykonanou prací a časem



výkon, účinnost

2

8.

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a
úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech
teplo přijaté či odevzdané tělesem
 dokáže posoudit množství tepla
unikajícího v domácnosti zbytečně a
navrhnout účinná opatření
 dokáže předpovědět skupenství látky
podle její teploty nebo podle změny
teploty
 zná nebezpečí spojené s používáním
těkavých látek
 posoudí správně případné poškození
těles související se změnami objemu
kapaliny při tání a tuhnutí
 zná princip spalovacího motoru a
důsledky jeho činnosti na životní
prostředí
F-9-4-05 hodnotí výhody a nevýhody
využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí



formy energie - pohybová a polohová
energie, její přeměny




vnitřní energie; teplo
tepelná výměna, proudění, záření

Oddělit od ostatních
energii elektrickou a
jadernou a probírat
samostatně
2,5



skupenství látek - souvislost skupenství
látek s jejich částicovou stavbou
přeměny skupenství - tání a tuhnutí,
skupenské teplo tání; vypařování a
kapalnění; hlavní faktory ovlivňující
vypařování a teplotu varu kapaliny
změny objemu
anomálie vody a její projevy v přírodě a
důsledky pro praxi
sublimace, desublimace
spalovací motory
obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

7., 8

8.

8.

8.

8.

Energie
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PT-6.5.3. Lidské a
aktivity a vliv na
životní prostředí •
doprava a životní
prostředí
(energetické zdroje
dopravy a její vlivy
na životní prostředí)

2,5,6

4,5,6

PT-6.5.2. Základní
4
podmínky života •
ohrožování ovzduší a
čistota ovzduší a

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

klimatické změny
spalováním fosilních
paliv; energie (vliv
energetických zdrojů
na společenský
rozvoj, využívání
energie, možnosti a
způsoby šetření);
přírodní zdroje
(zdroje energetické,
jejich
vyčerpatelnost, vlivy
na prostředí)
8.

6., 8.

8.

Zvukové děje

Elektromagnetické a
světelné děje

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje
zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost
daného prostředí pro šíření zvuku
 zná příčinu ozvěny a dozvuku, je
schopen upravit místnost tak, aby
změnil její akustiku
 chápe souvislost výšky tónu a kmitočtu
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování
vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí
 dokáže aktivně chránit svoje zdraví
před nadměrným hlukem



F-9-6-01 sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich vlastností
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický proud a
napětí














vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako
podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost
šíření zvuku v různých prostředích
nucené chvění, rezonance
odraz zvuku na překážce, ozvěna;
pohlcování zvuku
výška zvukového tónu
hlasitost
vlastnosti ucha
ochrana před nadměrným hlukem

elektrický obvod - zdroj napětí,
spotřebič, spínač
vodič a izolant v elektrickém poli

elektrický proud a jeho měření
elektrické napětí a jeho měření, zdroje
napětí
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PT 6.5.4. Vztah
4,5
člověka k prostředí –
prostředí a zdraví
(možnosti a způsoby
ochrany zdraví ochrana před
nadměrným hlukem)
2,6
Buď základ v 6.roč a
zbytek v 8., nebo celé
v 8. roč.
6

Roč.

OBLAST

8.

VÝSTUPY

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část
obvodu při řešení praktických problémů




elektrický odpor;
Ohmův zákon






řazení rezistorů a jejich výsledný odpor
rezistor s proměnným odporem a jeho
použití




tepelné účinky elektrického proudu
příkon el. spotřebiče, el. práce, el.
energie a výkon
elektroměr, kilowatthodiny





8.



9.

9.

9.

Elektromagnetické a
světelné děje
Elektromagnetické jevy

UČIVO

dokáže určit hodnotu výsledného el.
odporu dvou rezistorů
zná příklady použití rezistoru
s proměnným odporem a dokáže jej
použít v el. obvodu pro změnu napětí
nebo proudu
posoudí podle příkonu el. spotřebiče
jeho spotřebu energie a vliv na
ekonomiku domácnosti
dokáže zjistit spotřebu el. energie
domácnosti



F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o
působení magnetického pole na magnet a
cívku s proudem a o vlivu změny
magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický proud a
napětí



F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich vlastností
 chápe podstatu vedení proudu v
látkách
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě analýzy jejich vlastností














elektrické a magnetické pole - elektrická
a magnetická síla; elektrický náboj
cívka s el. proudem a její mg. pole
elektromagnet a jeho použití
stejnosměrný elektromotor
elektromagnetická indukce
alternátor, dynamo,
střídavý proud a jeho popis, graf
transformátor, rozvod el. energie
bezpečné chování při práci
s elektrickými přístroji a zařízeními
vedení el. proudu v kovech, kapalinách,
plynech

vedení el. proudu v polovodičích
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

1

PT-6.5.2. Základní
4,5
podmínky života •
ohrožování ovzduší a
čistota ovzduší
(možnosti a způsoby
šetření, použití
úsporných zdrojů
světla)
6
Základy v 6. ročníku,
rozvinout v 8. ročníku

1

PT-6.5.2. Základní
podmínky života •

2,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou
diodu



9.

9.

Jaderná energie




POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

ohrožování ovzduší,
energie (možnosti a
způsoby šetření →
použití
polovodičových
součástek, LED)

zná druhy elektromagnetických vln a ví,
kde se s nimi setkává v životě a jaké
jsou jejich účinky na člověka
chápe příčiny vzniku radioaktivního
záření
dokáže posoudit účinky rad. záření na
člověka a aktivně se vyvarovat
zbytečnému ozáření



elektromagnetické vlny a jejich použití





atomy, jaderné síly
radioaktivita, druhy záření
využití radioaktivního záření

zná příčiny a průběh jaderných reakcí,
jejich příklady



jaderná energie, jaderné reakce

9.



9.

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných

přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a
úloh
 zná možnosti využití uvolněné energie
při jaderném štěpení
 dokáže posoudit jadernou elektrárnu
s ostatními typy
 zná možnosti využití uvolněné energie 
při jaderném slučování a jejich

9.

PRŮŘEZ. TÉMATA

štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna

jaderné slučování
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2,4,5

PT-6.5.2. Základní
4,5
podmínky života •
čistota ovzduší
(možnost
radioaktivního
zamoření →
zdravotní následky,
ekologie)
PT-6.5.2. Základní
1
podmínky života •
ohrožování čistoty
ovzduší (využívání
energie, možnosti a
způsoby šetření
energie) → přírodní
zdroje energie
PT-6.5.2. Základní
1,4,5
podmínky života •
ohrožování ovzduší a
čistota ovzduší

1,4,5

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

perspektivu


9.

9.

9.

9.

Vesmír




ochrana lidí před radioaktivním zářením
havárie jaderných zařízení, jaderné
zbraně

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí

poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem 
planet


F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na

základě jejich vlastností

 má přehled o členění vesmíru

 najde na obloze nejznámější souhvězdí
a umí najít Polárku
 orientuje se v historii dobývání kosmu

 ví, jaké jsou základní teorie vzniku a

vývoje vesmíru

sluneční soustava - její hlavní složky;
měsíční fáze
pohyby těles, oběžné dráhy, oběžné doby
sluneční a hvězdný den
jednotky vzdálenosti ve vesmíru
hvězdy - jejich složení
galaxie
souhvězdí, orientace na obloze

dokáže se aktivně chránit před
radioaktivním zářením

Kosmonautika
Názory na vznik a vývoj vesmíru
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PT-6.5.2. Základní
5
podmínky života •
čistota ovzduší
(možnost
radioaktivního
zamoření →
zdravotní následky,
ekologie)
PT-6.5.3. Lidské
aktivity a vliv na
životní prostředí •
jaderný odpad a
hospodaření s
radioaktivním
odpadem
PT 6.5.4. Vztah
člověka k prostředí –
prostředí a zdraví
(možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
1,3

1,2

1,5

Chemie
Charakteristika předmětu
Obor chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je realizována jako samostatný předmět
CHEMIE. Vyučování předmětu chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou
součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, účelném a
ekonomickém zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Hlouběji
porozumí zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomují užitečnost přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém životě. Soustavně si rozvíjejí svoji dovednost, objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit
a dále experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat
výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tedy učí zkoumat příčiny přírodních procesů,
vztahy mezi nimi, kladou si otázky (Jak? Proč? Co se stane, pokud?) a hledají na ně odpovědi, vysvětlují
pozorované jevy, řeší praktické problémy atd.
Výuka je řízena tak, aby žáci získali:
 základní poznatky z různých oborů chemie (anorganická chemie, chemie životního prostředí,
analytická chemie, organická chemie, biochemie)
 osvojovali si dovednosti spojení s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí
 poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi (hořlaviny, žíraviny, zdraví škodlivé a jedovaté
látky) a uměli poskytnout první pomoc při úrazech způsobených těmito látkami
 byli seznamováni s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
(průmysl, zemědělství, energetika, zdravotnictví…)
Předmět chemie má hodinovou dotaci 2 hodiny týdně v osmém i devátém ročníku ZŠ. V každém ročníku
žáci absolvují 2 laboratorní práce. Jako forma výuky je často používán výklad, který je doplněn diskuzí,
různými experimenty, pozorováním, video ukázkami. V každém z ročníků je možné uskutečnit exkurzi
(čistírna odpadních vod - 8. ročník, výrobna piva, jaderná elektrárna - 9. ročník).
Doporučuje se, aby výuka tohoto předmětu probíhala v odborné učebně chemie.
Hodnocení je prováděno na základě ústního (alespoň jedenkrát za pololetí) a písemného přezkoušení (po
dobrání každé kapitoly, zpravidla jeden až dva testy do měsíce). Žáci dále získávají známky z laboratorních
prací a za vytvoření různých referátů týkajících se probírané látky v chemii či aktivitu.

Výchovné a vzdělávací strategie školy:
kompetence k učení:
 předkládat žákům informace seřazené logicky a systematicky v rámci předmětu chemie
 využívat metod motivujících a vedoucích žáky k doplnění a rozvíjení znalostí a dovedností,
k vytváření vlastního způsobu a organizace učení, k sebehodnocení
 být pro žáky zdrojem a pomocí při získávání a vyhledávání informací, vést je k jejich třídění,
zpracování a vyhodnocení
 výběrem obsahu učiva, motivačních témat a volbou vhodných forem výuky směrovat žáky k získání
znalostí a dovedností, které sami využijí v praxi či je budou moci využít z praktického hlediska (k
tomu lze využít i exkurze, laboratorní práce, vlastní projekty,…)
 využívat při výuce pozorování a pokusy žáků (v rámci laboratorních prací, ale i v hodinách za pomoci
učitele)
 využívat mezioborové souvislosti, vést žáky ke komplexnímu chápání získaných poznatků (prolínání
přírodovědných předmětů chemie, fyzika, přírodopis)
kompetence k řešení problémů:
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 vést žáky k hledání alternativních postupů k řešení problémů
 naučit žáky aplikovat osvědčené způsoby řešení (indukce, dedukce, analýza, syntéza)
 kontrolou, průběžným vyhodnocováním směřovat žáky k vyřešení problému
 dávat žákům příležitost k vytvoření a formulaci vlastních závěrů a řešení a jejich prezentaci
kompetence komunikativní:
 soustavně kultivovat a rozšiřovat stávající vyjadřovací schopnosti žáků
 vytvářet příležitosti pro prezentaci vědomostí a dovedností žáků, podporovat jejich asertivitu
 použít diskusi jako prostředek k rozvíjení schopností věcného vyjádření a obhájení vlastního názoru
žáků či k vyslechnutí a respektování názorů jiných
kompetence sociální a personální:
 nabízet žákům aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti, umožnit všem žákům prožít
pocit úspěchu (např. zapojení žáků do soutěže KORCHEM)
 pěstovat v dětech zdravé sebevědomí
kompetence občanské:
 vést žáky k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí (s využitím prostředí školy a jejího okolí,
sběru a třídění odpadu, projektů, …)
 vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, vštěpovat jim a upevňovat pravidla poskytování první
pomoci a zásady chování za mimořádných situací
kompetence pracovní:
 s využitím prostředí školy a jejího materiálního vybavení vytvářet a rozvíjet pracovní dovednosti žáků
 vhodnou motivací, oceněním výsledků jejich práce, vést žáky k vytvoření kladného vztahu k práci
 vést žáky při všech činnostech k dodržování správných pracovních postupů a dodržování pravidel
bezpečnosti
Předmět chemie se dotýká zvláště těchto průřezových témat:
 osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, řešení problémů
a rozhodovací dovednosti)
 environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy
životního prostředí, vztah člověka k prostředí
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Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
8.
Náplň chemie

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA








co nás obklopuje
čím se liší látky
jak zjišťujeme vlastnosti látek
pravidla bezpečné práce při školních
pokusech

6.1.1 -

1, 2, 3
forma učení: výklad,
který je doplněn diskuzí,
pokusy a pozorováním,
laboratorní prací
(měření teploty varu
etanolu)






které látky jsou směsi
jak vznikají roztoky
jak můžeme vyjádřit složení roztoků
které metody využíváme k oddělování
složek směsí

6.1.5 -











Směsi








CH-9-1-01 žák určí společné a rozdílné
vlastnosti látek, rozpozná přeměny
skupenství látek
žák rozeznává fyzikální tělesa a látky
rozlišuje látky podle jejich vlastností
(barva, skupenství, rozpustnost ve vodě,
změny při zahřívání)
žák rozumí pojmu chemická změna,
rozlišuje veličiny teplota tání, teplota
varu, hustota, umí na základě vzorce
vypočítat hustotu, hmotnost či objem
CH-9-1-02 žák pracuje bezpečně
s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými
zatím pracovat nesmí
CH-9-1-03 žák objasní nejefektivnější
jednání v modelových příkladech
havárie s únikem nebezpečných látek
dokáže popsat základní pravidla
bezpečnosti práce s chemickými látkami
CH-9-2-01 žák rozlišuje směsi a
chemické látky
žák rozlišuje stejnorodé (čisté chemické
látky) a různorodé (o známém složení)
směsi - suspenze, emulze, pěna, aerosol
dokáže správně v souvislostech používat
termíny koncentrovanější, zředěnější,
nasycený a nenasycený roztok
CH-9-2-02 žák vypočítá složení roztoků,
připraví prakticky roztok daného složení

cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti a
soustředění

rozvoj základních
rysů kreativity
6. 1. 10 -

zvládání učebních
problémů
vázaných na látku
předmětů
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1, 2, 3
forma učení: výklad
doplněný diskuzí,
častým pozorováním
(složení roztoků, metody
oddělování složek směsi,
rozpustnost…), pokusy,
videem

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY






Voda a vzduch základ života










CH-9-2-03 žák vysvětlí základní faktory
ovlivňující rozpouštění pevných látek
dokáže vypočítat hmotnostní zlomek v
roztocích
CH-9-2-04 žák navrhne postupy a
prakticky provede oddělování složek
směsi o známém složení; uvede příklady
oddělování složek v praxi
chápe princip usazování, filtrace,
destilace, krystalizace, sublimace,
chromatografie, extrakce a správně z
nich vybírá při oddělování složek
známých směsí
CH-9-2-05 žák rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich výskytu a použití
žák rozlišuje správné používání
destilované, pitné a užitkové vody
popíše princip výroby pitné vody ve
vodárnách
uvede složení vzduchu a popíše vznik
teplotní inverze a smogu
CH-9-2-06 žák uvede příklady
znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti,
navrhne nejvhodnější preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění
dokáže vysvětlit pojmy jako hoření,
teplota vznícení, hořlavina
rozeznává různé hasební prostředky

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA






6.5.2

1, 2, 3, 5
forma učení: výklad
doplněný diskuzí s žáky,
možná exkurze do
čističky odpadních vod
(Brno-Modřice),
laboratorní práce
(filtrace říční vody)

životodárná kapalina
oceán, ve kterém žijeme
životodárný plyn
hasicí přístroje

- voda (vztahy
vlastností vody a
života, význam
vody pro lidské
aktivity, pitná
voda ve světě a u
nás, způsoby
řešení)
- ovzduší (význam
pro život na Zemi,
ohrožování
ovzduší a
klimatické změny,
propojenost
světa, čistota
ovzduší
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Složení látek







dělitelnost látek, atomy jako částice látek
chemické prvky
chemické sloučeniny, látky, molekuly

6.1.5 - rozvoj








nejjednodušší prvek
změny chemických látek
kovy, nekovy a polokovy
iontové sloučeniny
chemická vazba
periodická soustava prvků

6.1.8 -









Chemické prvky










CH-9-3-01 žák používá pojmy atom a
molekula ve správných souvislostech
žák dokáže popsat složení atomu
(atomového jádra a elektronového
obalu), umí vysvětlit pojem protonové
číslo a užívá ho k určování prvků a počtu
protonů a elektronů v atomech prvků
CH-9-3-02 žák rozlišuje chemické prvky
a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
CH-9-3-03 žák se orientuje v periodické
soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na
jejich možné vlastnosti
zná obsah pojmu chemický prvek, umí
psát názvy i značky asi 50 prvků
pochopí pojem molekula, ze vzorce
určuje počet atomů v molekule
žák rozeznává vlastnosti a použití prvku
vodíku
pochopí pojem nukleonové číslo a užívá
ho k určování protonu a neutronů v
atomech prvků
rozlišuje kovy, nekovy a polokovy a
popisuje jejich vlastnosti a použití
používá v souvislostech pojmy hustota,
teplota varu, teplota tání, skupenství,
vedení tepla a elektrického proudu při
popisu vlastností látek
rozlišuje mezi kationty a anionty,
používá je ve správných souvislostech
charakterizuje obsah pojmu chemická
vazba a s tím související pojmy
elektronegativita (vazba polární,
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základních rysů
kreativity

dovednosti pro
verbální i
neverbální
sdělování

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1, 2
formy učení: výklad,
názorné video (atom,
molekula)

1, 2
formy učení: výklad,
diskuze, pokus (ukázky
různých vlastností kovů,
nekovů a polokovů),
pozorování výsledků
pokusů, video ukázky

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



Dvouprvkové

sloučeniny - oxidy,
sulfidy, halogenidy









Jak probíhají
chemické reakce





UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

CH-9-5-01 žák porovná vlastnosti a
použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
posoudí vliv významných zástupců
těchto látek na životní prostředí
žák umí zapisovat z názvů vzorce oxidů,
sulfidů a halogenidů a naopak ze vzorců
jejich názvy
určuje oxidační čísla atomů prvků v
oxidech, sulfidech, halogenidech
popíše nejvýznačnější vlastnosti a
použití významných oxidů (SO2, CO, CO2,
SiO2, Al2O3) sulfidů (galenit, sfalerit,
sulfan) a halogenidů (NaCl, AgBr)
CH-9-5-02 žák vysvětlí vznik kyselých
dešťů, uvede jejich vliv na životní
prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
umí uvést, které oxidy se podílejí na
vzniku skleníkového efektu






6.5.1 -

CH-9-4-01 žák rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí, uvede
příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich
klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
CH-9-4-02 žák přečte chemické rovnice
a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo
produktu





POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

nepolární, iontová)
orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků a zná periodický
zákon
vznik oxidů a jejich názvosloví
některé významné oxidy
sulfidy a významní zástupci
halogenidy a významní zástupci

1, 2, 5
formy učení: výklad,
změny okolní
pozorování různých
krajiny vlivem
nerostů, možné pokusy
člověka
vzniku významných
oxidů, sulfidů či
- pochopení
halogenů doplněné
hlubokého
videem (skleníkový
ovlivnění přírody v efekt, globální
průběhu vzniku
oteplování Země…)

civilizace až po
dnešek
6.5.3 -

změny v krajině
(krajina dříve a
dnes, vliv lidských
aktivit, jejich
reflexe a
perspektivy
látkové množství, molární hmotnost
ovlivňování průběhu chemických reakcí
výpočty z chemických reakcí
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1, 2
formy učení: výklad
(porozumění vzorců),
video (průběh chemické
reakce)

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY










Kyseliny a
hydroxidy










zapisuje a vyčísluje (aplikuje zákon
zachování hmotnosti) jednoduché i
složitější chemické rovnice při zadání
názvů a vzorců reaktantů a produktů
používá veličinu látkové množství a
jednotku mol při čtení chemických
rovnic
umí vypočítat molární hmotnost
sloučeniny (o známém vzorci) z
molárních hmotností chemických prvků
řeší jednoduché výpočtové úlohy z
chemických rovnic (výpočet reaktantu
nebo produktu ze známé hmotnosti
jiného reaktantu nebo produktu)
CH-9-4-03 žák aplikuje poznatky o
faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému
průběhu
CH-9-5-03 žák se orientuje na stupnici
pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace
v praxi
žák umí rozlišovat kyselé a zásadité
roztoky pomocí indikátorů s uvedením
příkladů takovýchto roztoků
rozlišuje na základě pH kyselé, zásadité
a neutrální roztoky
zapíše vzorce a popíše vlastnosti a
použití kyseliny sírové, chlorovodíkové,
dusičné, hydroxidů sodného,
draselného a vápenatého či amoniaku
rozlišuje mezi bezkyslíkatými a

UČIVO






kyselost látek
nepostradatelné kyseliny
hydroxidy a jejich významní zástupci
měření pH
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1, 2, 5
formy učení: výklad,
diskuze, pokusy,
pozorování, video,
laboratorní práce
(měření pH)

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY




9.

Soli









Redoxní reakce









kyslíkatými kyselinami, dokáže odvodit
vzorec kyseliny z jejího názvu a naopak
zapíše název kyseliny z jejího vzorce
dokáže slovně i chemickými rovnicemi
zapsat princip výroby kyseliny sírové a
hydroxidu vápenatého
žák poskytne první pomoc při zasažení
pokožky kyselinou nebo hydroxidem
žák rozeznává neutralizaci mezi
ostatními chemickými reakcemi,
zapisuje neutralizaci známých kyselin a
hydroxidů
popíše vznik a přípravu různých solí
zapisuje z názvů vzorce solí a naopak ze
vzorců názvy solí s určováním
oxidačních čísel
rozeznává mezi hydrogen solemi či
hydráty solí, uvede významné zástupce
solí, které se používají jako průmyslová
hnojiva
popíše vlastnosti a použití sádry,
cementu a keramiky
žák rozeznává redoxní reakce mezi
ostatními chemickými reakcemi a určuje
v zápisu jednoduchých chemických
rovnic oxidaci a redukci
chápe řadu reaktivity kovů
popíše výrobu Fe i s nákresem vysoké
pece
rozeznává mezi pojmy elektrolýza a
galvanický článek i s jejich průmyslovým
využitím
popíše alespoň dva činitele, které
ovlivňují rychlost koroze a způsoby

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA






které látky jsou soli
názvosloví solí
významní zástupci solí
stavební pojiva

1, 2, 5
formy učení: výklad,
diskuze, možná exkurze
Moravský kras, pokusy
(ukázky neutralizací),
pozorování nerostů









oxidace a redukce
redoxní vlastnosti kovů a nekovů
získávání kovů z rud
od železné rudy k oceli
průmyslové využití elektrolýzy
galvanický článek
koroze

1, 2, 5
formy učení: výklad,
diskuze, video,
laboratorní práce (vliv
některých faktorů na
průběh koroze)
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA






6.5.2

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ochrany předmětů před korozí

Z čeho získáváme
energii








Uhlovodíky







žák rozlišuje mezi exotermickou a
endotermickou reakcí
popíše základní produkty karbonizace
uhlí; frakce ropy a jejich užití
ví, v čem spočívá nebezpečnost
jaderného záření a elektráren
CH-9-6-02 žák zhodnotí užívání fosilních
paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
dokáže vyjmenovat alespoň 3 příklady
obnovitelných a neobnovitelných zdrojů
energie (fosilních a vyráběných paliv) i s
jejich výhodami a nevýhodami

CH-9-6-01 žák rozliší nejjednodušší

uhlovodíky, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití

žák rozeznává mezi strukturními,
molekulovými a racionálními vzorci
uhlovodíků
zapíše vzorce, popíše výskyt, vlastnosti a
použití alkanů - methanu, ethanu,
propanu a butanu, alkenů - ethylenu,
propylenu, alkynů - acetylenu, arenů benzenu a naftalenu

teplo a chemické reakce
uhlí, ropa, zemní plyn
úvod do jaderné energetiky
vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje
energie

1, 2, 5
- energie (energie formy učení: výklad,
a život, využívání diskuze, možná exkurze
energie, možnosti (jaderná elektrárna
a způsoby šetření) Dukovany)

- přírodní zdroje
(zdroje surovinové
a energetické,
jejich
vyčerpatelnost,
vlivy na prostředí,
význam a způsoby
získávání a
využívání
přírodních zdrojů
v okolí
organické sloučeniny - alkany, alkeny,
alkyny, areny
uhlovodíky a automobilismus
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6.5.4 -

přírodní zdroje,
jejich původ,
způsoby
využívání,
spotřeba věcí,
energie, způsoby
jednání a vlivy na
prostředí

1, 2, 5
formy učení: výklad,
diskuze, video ukázky
(vznik významných
uhlovodíků)

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



Deriváty
uhlovodíků











Významné látky v
organismech cukry, tuky,
bílkoviny







zapíše chemickou reakcí spalování
methanu, ethanu či propanu
vysvětlí význam používání
automobilových katalyzátorů včetně
oktanového čísla
CH-9-6-03 žák rozliší vybrané deriváty
uhlovodíků, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití
žák vhodně ve vzorcích užívá
uhlovodíkový zbytek, charakteristickou
skupinu
napíše vzorce, uvede vlastnosti a použití
halogenderivátů - freonů, alkoholů methanolu, ethanolu a glycerolu,
aldehydů - formaldehydu,
acetaldehydu, ketonů - acetonu, kyselin
- mravenčí a octové
rozeznává esterifikaci mezi ostatními
typy chemických reakcí, rozlišuje
esterifikaci a neutralizaci
vyjmenuje příklady plastů a syntetických
vláken s uvedením jejich vlastností a
výhod či nevýhod při jejich užívání
žák zná významné zástupce sacharidů
(glukosa, sacharóza, glykogen, škrob,
celulóza), popíše jejich vlastnosti a
použití
CH-9-6-04 žák se orientuje ve výchozích
látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktech biochemického
zpracování, především bílkovinách,
tucích, sacharidech
CH-9-6-05 žák určí podmínky postačující
pro aktivní fotosyntézu

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA



6.5.4 –

1, 2, 5
formy učení: výklad,
diskuze, možný pokus
(esterifikace), ukázky
různých chemikálií,
video (výroba a
vlastnosti významných
derivátů uhlovodíků),
možná exkurze
(spalovna Brno),
laboratorní práce
(sestavení tyčinkových
modelů molekul
některých uhlovodíků)






deriváty uhlovodíků - alkoholy a fenoly,
aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny,
estery, plasty, syntetická vlákna

cukry
tuky
bílkoviny
katalyzátory životních dějů
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přírodní zdroje,
jejich původ,
způsoby
využívání,
spotřeba věcí,
energie, způsoby
jednání a vlivy na
prostředí

1, 2
formy učení: výklad,
diskuze, video
(fotosyntéza), možná
exkurze (výrobna piva Černá Hora, Dalešice)

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY







UČIVO

vysvětlí princip fotosyntézy (reaktanty,
produkty a podmínky průběhu) i s
uvedením reakce
popíše zdroje a vlastnosti tuků a jejich
vhodný obsah ve stravě, vyjádří složení
mýdel, uvede, jaké jsou výhody a
nevýhody použití mýdel v domácnosti
CH-9-6-06 žák uvede příklady zdrojů
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin s
uvedením obecných zásad pro jejich
začlenění do stravy člověka
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Přírodopis
Charakteristika předmětu
Přírodopis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Umožňuje žákům postupně poznávat
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, vlivy lidské práce na stav životního
prostředí a na lidské zdraví, vede žáky k úctě k životu v jakékoliv formě. V rámci oboru PŘÍRODOPISU
je částečně řešena problematika „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ především
v somatologii při probírání „První pomoci“, ale i geologii při probírání sopečné činnosti a zemětřesení.
Přírodopis jako nauka o živé a neživé přírodě je obsahově rozdělena do celků v 6. – 9. ročníku a
to na botaniku, zoologii, mykologii, somatologii a v devátém ročníku geologii.
Botanika – žáci se mají seznámit se systematickým zařazováním rostlin do systému, umět
pojmenovat základní druhy rostlin, pochopit vztah mezi živou a neživou přírodou, získat základní
obratnost při výrobě rostlinných preparátů a naučit se pracovat s mikroskopem, pochopit látkové
složení přírodnin.
Umí vysvětlit vznik fosilního nerostného bohatství z rostlin.
Uvědomují si význam rostlin pro výrobu vzdušného kyslíku, ozónu a v boji proti skleníkového
efektu.
Postupně si vytváří herbáře s popisem a umí některé základní rostliny určit.
Zoologie – nauka o zvířatech částečně navazuje na přírodovědu a vlastivědu v nižších ročnících
/savci/. Zoologie je velmi populární odvětví přírodopisu a umožňuje učiteli vzbudit u dětí kladný
postoj k přírodě jako takové, slouží k pochopení biologické rovnováhy a významu člověka pro její
uchování. Děti si vytvářejí kladný vztah k ekologii.
Základem je opětné začleňování živočichů do systému, umět charakterizovat jednotlivé
podstatnosti a posilovat logické myšlení dětí. Děti postupně získávají vztah k ochraně přírody,
Naučí se všechny živé říše, které předcházely vzniku více buněčných organizmů.
V mykologii – nauce o houbách poznají žáci jedovaté a jedlé houby, popř. houby nejedlé. Do této
oblasti spadají i lišejníky, symbiotické organizmy naší planety. Uvědomí si jejich význam pro výživu
organizmů v extrémních podmínkách.
Somatologie – další nauka z oblasti živé přírody /biologie/ nejdříve vychází z evolučního vývoje
savců na naší planetě, jejich stručný popis a zařazení do systému a později se soustředí na lidské tělo
z pohledu anatomického a fyziologického. Žáci se seznámí se základními informacemi o hygieně,
nemocech, zdravé výživě a vývoji člověka, se všemi ústrojími člověka a jejich funkcemi, popř. neduhy
a jak proti nim bojovat.
Geologie – nauka o Zemi v sobě zahrnuje nauku o neživé přírodě, která je rozdělena na
mineralogii /nauku o nerostech/ a petrografii /nauku o horninách/. Tato problematika navazuje na
znalosti dětí ze zeměpisu 6. ročníku, kde získaly informace o Vesmíru, Sluneční soustavě a Zemi,…
Získají zde základní přehled o mineralogickém systému, jsou jim vysvětleny základní činnosti a děje
probíhající na Zemi a v jejím nitru – pohyby litosférických desek a činnosti okolo nich – zemětřesení,
sopečná činnost atd.
Umí a znají historickou geologii, orientují se v geologických dějinách Země.
Metody práce jsou zaměřeny na vyvozování samostatných závěrů z problémových otázek, dále
na umění popisu částí živého těla, umět propojit vzájemný význam živé a neživé přírody pro tuto
planetu.
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V laboratorních pracích získají základní zručnost při přípravě preparátů a umí pozorovat své
okolí, seznámí se s první pomocí člověku. Z navštívených exkurzí umí vytvořit kvalitní seminární práci
na odpovídající úrovni, která opět vychází z jejich umění pozorovat okolí.
Využijeme také metodu SOLE, která je založena na samostatné, zvídavé práci žáků v týmech.
Časové a organizační vymezení – výuka bude probíhat pokud možno v odborné učebně
přírodopisu, dále v kmenových třídách, v počítačové učebně, v terénu a na školním pozemku. Budou
využívány i programy v ZOO nebo jiných organizací podle aktuální nabídky a podle možností školy a
žáků.
Exkurze budou zaměřeny na konkrétní poznání živé a neživé přírody dle jednotlivých ročníků –
doporučuje se Safari Dvůr Králové, ZOO Lešná, Moravské museum, Anthropos, Arboretum, Brněnská
přehrada, jaderná elektrárna Dukovany aj.
Vzdělávání je realizováno v nesportovních třídách v 6. – 9. ročníku po 2 hodinách týdně,
v celkové dotaci 8 hodin. Ve sportovních třídách probíhá výuka v 6., 8. a 9. ročníku, v celkové dotaci 6
hodin, vždy 2 hodiny týdně, podle upraveného učebního plánu.
Podle možností školy je doporučeno pro laboratorní práce při větším počtu žáků dělit třídu na
skupiny.
Klasifikace, hodnocení žáků – se provádí průběžně. Používá se ústní zkoušení, písemné zkoušení
a další doplňkové metody klasifikace např. za aktivitu dítěte v hodinách, klasifikaci laboratorních a
seminárních prací.
Hlavní cíle: pomoci dítěti v rozvoji logického myšlení, vytvoření si kladného vztahu k veškeré
přírodě, vážit si jí a chránit ji. Základem tohoto snažení je co nejvíce a nejlépe přírodu okolo sebe
znát, nepodceňovat svůj region a kraj, vážit si svého života a života jako takového.
Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
 předkládat žákům informace seřazené logicky a systematicky
 využívat metod motivujících a vedoucích žáky:
- k doplnění a rozvíjení znalostí a dovedností
- k vytvoření vlastního způsobu a organizace učení
- k sebehodnocení
 být pro žáky zdrojem a pomocí při získávání a vyhledávání informací v časopisech, atlasech a
na internetu a vést je k jejich třídění, zpracování a vyhodnocení
 výběrem obsahu učiva, motivačních témat a volbou vhodných forem výuky směrovat žáky
k získání znalostí a dovedností, které sami využijí v praxi nebo budou znát možnosti jejich
praktického použití jinde (k tomu využít i exkurze, laboratorní práce, programy jiných
organizací, vlastní projekty,…)
 využívat při výuce samostatná pozorování přírodních jevů
 využívat mezioborové souvislosti, zejména přírodopisné, fyzikální, chemické a matematické.
Vést žáky ke komplexnímu chápání získaných poznatků.
2. Kompetence k řešení problémů
 naučit žáky vyhodnocovat závěry z různých zdrojů informací
 kontrolou, vedením, průběžným vyhodnocováním směřovat žáky k vyřešení problému
 dávat žákům příležitost k vytvoření a formulaci vlastních závěrů a řešení a jejich prezentaci
3. Kompetence komunikativní
 soustavně kultivovat a rozšiřovat geografické vyjadřovací schopnosti žáků
 vytvářet příležitosti pro prezentaci geografických vědomostí žáků, jejich vlastních
zážitků a zkušeností z cestování v zahraničí i v ČR
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dávat žákům příležitosti k vyjádření myšlenek, postojů a názorů různými formami včetně ICT
použít diskusi jako prostředek:
- k rozvíjení schopností věcného vyjádření a obhájení vlastního názoru žáků
- k vyslechnutí a respektování názorů jiných, jejich objektivnímu a kritickému
zhodnocení žáky
4. Kompetence sociální a personální
 využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, postojů a pozic nejen ve škole, ale
během mimoškolních aktivit žáků
 zařazovat práci v týmech
 pěstovat v dětech zdravé sebevědomí
5. Kompetence občanské
 seznamováním s regionálními zvláštnostmi a národní kulturou spoluvytvářet pozitivní a
důvěrný vztah k prostředí, v němž žijí, pocit regionální příslušnosti
 vést žáky k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí využívat vhodná témata k prevenci
sociálně patologických jevů
6. Kompetence pracovní
 s využitím materiálního vybavení školy vytvářet a rozvíjet pracovní dovednosti žáků při
obnově a opravě pomůcek
 vytvářet správné pracovní návyky a organizovat svůj čas zvláště v oblasti rekreace a cestování
 podporováním rozvoje schopností žáků a jejich objektivním hodnocením jim umožnit reálné
sebehodnocení a objektivní posouzení vlastních profesních možností
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Roč.

OBLAST

6.
Obecná biologie a
genetika

VÝSTUPY
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země
na vznik a trvání života
• Chápe Zemí jako součást vesmíru,
•
zná teorii jejího vzniku a umí popsat její
stavbu
• Objasní teorii vzniku života na Zemi a
jeho závislost na sférách Země, umí si
představit jeho vývoj a podmínky jeho
trvání
• Zná podstatu látkového složení
organismů, podmínky pro jejich
existenci
P-9-1-01 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
• Rozliší základní projevy života
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-3-03 vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
• Chápe vztahy mezi organismy
• Vysvětlí úlohu producentů v přírodě
(fotosyntéza)
• Uvede příklady organismů v běžných
ekosystémech naší přírody a vysvětlí
vztahy mezi nimi
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel
• Umí rozlišit rostlinnou, živočišnou
buňku a buňku virů a bakterií, popsat
jejich rozdíly a zná funkci jednotlivých

UČIVO

•

Vznik Země

•

Vznik života

PRŮŘEZ. TÉMATA

Látkové složení organismů

6.5.2. Základní
podmínky života voda, vzduch

•

Projevy života

6.5.3. Problémy
životního prostředí doprava, průmysl

•

Vztahy mezi organismy

6.5.4 Vztah člověka
k prostředí

•

Buňka

•

248

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
• výklad,
• diskuze,
• práce s literaturou,
• metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
• výukové aplikace
• videa

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

organel

6.

•

Praktické
poznávání přírody

Obecná biologie a
genetika

Chápe rozdíl mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy,
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
• Zná podstatu nepohlavního a
pohlavního rozmnožování.
P-9-8-01 aplikuje praktické metody
poznávání přírody
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od buňky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
• Seznámí se s mikroskopem.
• Naučí se vyrobit jednoduchý preparát
s buňkou
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při poznávání
živé a neživé přírody
• Dodržuje pravidla bezpečnosti při
zkoumání přírody
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• Uvědomí si podstatu života na Zemi a
jeho rozdělení do živých říší.
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby, objasní význam zdravého
způsobu života
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného

•

Základní struktura těl rostlin a živočichů

•

Rozmnožování jednobuněčných
organismů

•

Zkoumání přírody

•
•
•
•

6.1.1.
Rozvoj praktických
dovedností

•

Třídění organismů (Linné)
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•
•
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

života význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka
• Seznámí se s viry, bakteriemi a jejich
•
nebezpečím pro vlastní život, ale i jejich •
pozitivním významem, uvede příklady,
zařadí je do říší
6.

Biologie hub

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby s plodnicemi a porovná je
podle charakteristických znaků

•
•

Viry
Bakterie

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.5.1 Ekosystémy

Houby
Lišejníky

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub
a jejich význam v ekosystémech a místo v
potravních řetězcích
• Umí vysvětlit způsoby výživy hub,
rozlišit základní druhy hub – jedlé či
jedovaté
• Uvědomí si význam hub v ekosystému i
praktický význam pro člověka
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků
• Rozumí a objasní symbiotické soužití řas
a hub v tělech lišejníků

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

•
•
•
•

6.5.1. Ekosystémy
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
atlasem hub
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace

6.5.3. Životní
prostředí
6.

Biologie rostlin

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• Seznámí se se základy botaniky. S
významem rostlin a zástupci
jednobuněčných rostlin.
• Umí zařadit řasy do systému rostlin

•

Řasy – nižší rostliny
6.5.1. Ekosystémy
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•
•
•
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

6.

Biologie živočichů

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav)
rostlin i živočichů
• Vysvětlí stavbu těla živočichů, od buňky, •
přes tkáně až po celý organismus,
• Chápe funkci jednotlivých orgánů
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního
• prvoci,a žah
nepohlavního rozmnožování•a jeho význam
z hlediska dědičnosti
•
• Vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování, zhodnotí
jejich výhody a nevýhody i z hlediska
genetiky
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• Naučí se vybrané druhy zařazovat do
taxonomických jednotek na základě
porovnávání jejich vnější a vnitřní
stavby
P-9-1-01 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
• Popíše základní projevy chování
vybraných živočichů, jejich způsob
života a přizpůsobení se prostředí, ve
kterém žijí

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
s následnou
prezentací
zjištěného
• výukové aplikace
•
•
•
•

•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace

•
•

videa
laboratorní práce

Bezobratlí

6.1.1.
- rozvoj praktických
dovedností

6.5.1 Ekosystémy
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Roč.

7.

OBLAST

Biologie živočichů

VÝSTUPY
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka
• Uvědomí si řadu onemocnění, která tito
živočichové způsobují.
• Ví o prevenci a ochraně zdraví a o
zásadách bezpečného chování při
kontaktu se zvířaty
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
• Seznámí se se živočichy s páteří –
strunatci.
• Naučí se je systematicky třídit do
systému.
P-9-1-01 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování
základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí
• Zná základní a podstatné projevy života
vybraných druhů strunatců
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a vysvětlí

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.5.2. Půda

•
•
•
•

Strunatci
pláštěnci,
bezlebeční,
Obratlovci – Kruhoústí
Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci

•
•
•
•

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí

6.5.3. Ochrana
přírody

•
•

•

•
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa

laboratorní práce
ptačí peří, vajíčko,
určování živočichů
exkurze ZOO

Roč.

OBLAST

Praktické
poznávání přírody

Biologie živočichů

7.

Biologie rostlin

VÝSTUPY

UČIVO

funkci jednotlivých orgánů
• Umí popsat vnější i vnitřní stavbu
obratlovců
P-9-8-01 aplikuje praktické metody
poznávání přírody
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v
přírodě i pro člověka uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
• V laboratorních pracích se je naučí
•
rozlišovat a porovnávat, pochopí a
zhodnotí jejich význam pro život člověka
či chod planety Země.
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých ekosystémech
a zhodnotí jejich význam
• Vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
• Uvědomuje si nutnost chránit živočichy
s ohledem ke stabilitě ekosystémů
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v
přírodě i pro člověka uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
• Uplatňuje zásady bezpečnosti při
•
kontaktu se zvířaty
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede praktické
příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku

•
•

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.5.1 Ekosystémy

Laboratorní práce-obratlovci

6.1.1.
- rozvoj praktických
dovedností

Postavení obratlovců v ekosystému

6.5.1. Ekosystémy

Botanika
Vyšší rostliny
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•
•
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY
•

Základy ekologie

UČIVO

Rozumí uspořádání těl vyšších rostlin,
naváže na své znalosti z 6. ročníku o
nižších rostlinách, a dokáže porovnat
stavbu jejich těla

P-9-3-03 vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
• Umí popsat a porovnat vnitřní a vnější
stavbu jednotlivých orgánů rostlinného •
těla, chápe jejich funkci pro celou
•
rostlinu
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
• Uvědomuje si význam rostlin jako
součásti ekosystému i jejich
hospodářský význam pro člověka, uvede
příklady
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické
•
skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
• Zařazuje vybrané druhy rostlin do
systému
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování
přírody závislost a přizpůsobení některých
rostlin podmínkám prostředí
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
• Odvodí závislost rostlin na prostředí a
všímá si jejich přizpůsobení tomuto
prostředí
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
• Pracuje s botanickým atlasem a

Stavba rostliny-anatomie, morfologie
Fyziologie rostlin

Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
atlasem rostlin
• metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
6.5.2. Základní
zjištěného
podmínky života • výukové aplikace
ovzduší, půda, voda, • práce v přírodě
přírodní zdroje
• herbář

6.5.1. Ekosystémy

6.5.3. Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

jednoduchým klíčem
Zhotoví si herbář s nejběžnějšími druhy
rostlin svého okolí
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v
praktickém životě a příklady vlivu prostředí
na utváření organismů
• Seznámí se se jménem J. G. Mendel,
s jeho pokusy a uvědomí si zákonitosti
dědičnosti
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů
organismů – populace, společenstva,
ekosystémy a objasní na základě příkladu
•
základní princip existence živých a neživých
složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na životní prostředí
a příklady narušení rovnováhy ekosystému
• Uvede příklady některých ekosystémů,
přiřadí k nim typické zástupce fauny a
flóry, chápe i vliv neživé složky
ekosystému na jeho složení, uvede
příklady kladných a záporných vlivů
člověka a příklady narušení rovnováhy
ekosystémů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
•
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
P-9-1-01 základní projevy a podmínky
života, orientuje se v daném přehledu
vývoje organismů

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

•

8.

Biologie živočichů

6.5.2. Ochrana
biologických druhů,
biodiverzita

Ekosystémy

6.5.4 Vztah člověka
k prostředí - naše
obec

6.5.1 Ekosystémy

Savci
•
•
•
•
6.5.2. Ochrana
biologických druhů,
biodiverzita
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

•
•
•
•

Biologie člověka

PRŮŘEZ. TÉMATA

Uvede charakteristické znaky savců
Zná základní a podstatné projevy
života vybraných druhů savců
Naučí se je systematicky třídit do
systému
• Uvědomuje si příbuznost člověka
s ostatními savci, umí uvést společné
znaky
•
Uvědomí si postavení primátů
v živočišné říši.
P-9-5-02 orientuje se v základních
• Biologie člověka
6.4.3.
vývojových stupních fylogeneze člověka
-etnický původ
• Zná základní vývojové stupně
• Vývoj člověka
fylogeneze člověka, umí je srovnat
s člověkem dnešního typu
• Povrch těla
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a
• Kostra
funkci orgánů a orgánových soustav
• Svalstvo
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
• Trávicí soustava, proces trávení
• Chápe tělo člověka jako soubor
• Vitamíny
orgánových soustav a uvědomuje si
• Dýchání
jejich součinnost
• Krevní oběh, krev, Jánský – krevní skupiny –dárcovství krve
• Umí popsat jednotlivé orgánové
• Vylučování
soustavy, zná polohu, stavbu a funkci
• Endokrinní žlázy
jednotlivých orgánů, je schopen je
• Nervová soustava
porovnat s ostatními obratlovci.
• Smysly – hmat, čich, sluch, zrak, řeč
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového
• Rozmnožování
jedince od početí až do stáří
• Orientuje se v ontogenezi člověka od
• Ontogeneze
početí, po stáří, uvede jednotlivé etapy
a charakterizuje je
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v
• Dědičnost
praktickém životě a příklady vlivu prostředí
na utváření organismů
• Chápe základní principy dědičnosti a
proměnlivosti, roli DNA, uvede příklady
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
zjištěného
• výukové aplikace
• videa

•
•
•
•

•
•
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce
(nebo v rámci
branného dne, se
studenty lékařství)

Roč.

OBLAST

Výchova ke zdraví

VÝSTUPY
z praktického života
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby, objasní význam zdravého
způsobu života
• Seznámí se s příčinami a příznaky
běžných nemocí, s důležitostí a principy
prevence, uvědomí si význam
dodržování hygienických norem
• U vybraných nemocí umí popsat základy
léčby a chování pacienta
• Zná zásady zdravého životního stylu a
jeho pozitivní vliv na zdraví a kondici
člověka
• Vysvětlí význam životního prostředí pro
člověka a nutnost jeho ochrany pro
zachování druhů.
• Uvědomuje si nejenom funkčnost, ale
také zranitelnost jednotlivých orgánů
člověka
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění
a jiném poškození těla
• Umí poskytnout základní první, pomoc a
ví, jak se chovat v případě nehody úrazu
nebo jiné zdravotní indispozice
• Vytváří si postoje při ochraně člověka za
mimořádných okolností.

UČIVO

•

PRŮŘEZ. TÉMATA

Zdraví, nemoci, úrazy, drogy, kouření

6.5.4. Prostředí a
zdraví, životní styl
•

Zdravý životní styl

•

Vliv životního prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1.1.
- rozvoj praktických
Laboratorní práce – první pomoc
dovedností
V laboratorních pracích se naučí první pomoc
6.1.7.
při
- pomoc druhému
krvácení,
6.1.11.
poranění kloubů,
- prosociální
zlomeninách,
chování
uštknutí hadem,
- osobní
popáleninách.
odpovědnost
Umí umělé dýchání a nepřímou masáž srdce- 6.1.10.
Řešení problémů a
rozhodovací
schopnost
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

9.

Neživá příroda

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér
Země na vznik a trvání života
• Seznámí se s geologií Země a jejími
disciplínami
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických
vlastností vybrané nerosty a horniny s
použitím určovacích pomůcek
• Zná a využívá obecně fyzikální a
chemické vlastnosti nerostů důležité
pro jejich určování
• V rámci mineralogie a petrologie se
naučí rozpoznávat vybrané nerosty a
horniny, používá vhodné určovací
pomůcky
• Objasní vznik jednotlivých typů hornin a
uvědomí si spojitost mezi živou a
neživou přírodou – organogenní
vápence, ropa
• Naučí se pojmenovat základní nerosty a
horniny okolo nás, vzhledem ke svému
regionu.
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická
období podle charakteristických znaků
• Naučí se chápat dějiny zemské kůry
• Rozlišuje jednotlivá geologická období a
umí je charakterizovat
• Upevní si představu ekosystému, vztahu
jeho neživé a živé složky
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události
způsobené výkyvy počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

Neživá příroda

9.

Mineralogie
• všeobecné vlastnosti nerostů
• tvarové vlastnosti
• krystalické soustavy
• fyzikální vlastnosti
• chemické vlastnosti
• soustava nerostů
• vznik a přeměna nerostů

Petrologie
• usazené horniny
• přeměněné horniny
• horniny vyvřelé
• půda

•

Geologické éry

•

Ekosystémy
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
•
•
•
•

6.1.1.
- rozvoj praktických
dovedností
6.5.2. Přírodní
zdroje, energie

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí - naše
obec

6.5.1. Ekosystémy

•
•
•
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
mapou
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce
exkurze

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY
•
•

UČIVO

Uvede význam počasí a podnebí na
rozvoj a skladbu ekosystému
Je schopen charakterizovat mimořádné
události způsobené výkyvy počasí,
případně geologickými jevy, uvědomuje •
si jejich nebezpečí a možné následky, ví,
jak se v dané situaci zachovat

P-9-7-04 uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na životní prostředí
a příklady narušení rovnováhy ekosystému
• Uvědomuje si podíl člověka na devastaci
přírody i možnosti na znovu obnovení
• Uvede příklady kladných i záporných
vlivů člověka na životní prostředí a
příklady narušení ekosystému.
•
Pomáhá při zlepšování životního
prostředí, především v okruhu svého
bydliště, regionu.
• V rámci exkurzí si uvědomuje
rozmanitost zemské kůry a dějů v ní,
• Je seznámen s významnými českými a
moravskými geologickými útvary
• Pochopí význam lidských staveb v době
mimořádných situací/povodně/
• Má přehled o národních parcích a
nejznámějších chráněných oblastech

Mimořádné situace

PRŮŘEZ. TÉMATA

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí
6.5.3. Lidské aktivity
a životní prostředí

6.5.1. Kulturní
krajina
•

Životní prostředí

•

Ekosystémy

•

Macocha – krasové jevy

•

Chráněná území ČR
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6.5.3. Ochrana
přírody

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Učební osnovy Přírodopis – sportovní třídy 6., 8., 9. ročník
Roč.

OBLAST

6.
Obecná biologie a
genetika

VÝSTUPY
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér
Země
na vznik a trvání života
• Chápe Zemí jako součást vesmíru,
•
zná teorii jejího vzniku a umí
popsat její stavbu
• Objasní teorii vzniku života na
Zemi a jeho závislost na sférách
Země, umí si představit jeho vývoj
a podmínky jeho trvání
• Zná podstatu látkového složení
organismů, podmínky pro jejich
existenci
P-9-1-01 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
• Rozliší základní projevy života

UČIVO

•

Vznik Země

•

Vznik života

•

Látkové složení organismů

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
•
•
•
•

•
•
•

Projevy života

6.5.3. Problémy
životního prostředí doprava, průmysl

P-9-7-01 uvede příklady výskytu
organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi
P-9-3-03 vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a jejich •
využití při pěstování rostlin
• Chápe vztahy mezi organismy
• Vysvětlí úlohu producentů
v přírodě (fotosyntéza)
Uvede příklady organismů
v běžných ekosystémech naší
přírody a vysvětlí vztahy mezi nimi
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi

6.5.2. Základní
podmínky života voda, vzduch

Vztahy mezi organismy

6.5.4 Vztah člověka
k prostředí

260

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa

buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel
• Umí rozlišit rostlinnou, živočišnou
buňku a buňku virů a bakterií,
popsat jejich rozdíly a zná funkci
jednotlivých organel
• Chápe rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy,
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
• Zná podstatu nepohlavního
a pohlavního rozmnožování.

6.

Praktické poznávání
přírody

•

Buňka

•

Základní struktura těl rostlin a živočichů

•

Rozmnožování jednobuněčných
organismů
•
•
•
•

P-9-8-01 aplikuje praktické metody
poznávání přírody
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od buňky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům
• Seznámí se s mikroskopem.
•
• Naučí se vyrobit jednoduchý
preparát s buňkou
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při poznávání
živé a neživé přírody
• Dodržuje pravidla bezpečnosti při
zkoumání přírody

Obecná biologie a
genetika

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• Uvědomí si podstatu života na
Zemi a jeho rozdělení do živých
říší.
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně

•

Zkoumání přírody

6.1.1.
Rozvoj praktických
dovedností
•
•
•

Třídění organismů (Linné)
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce

6.

Biologie hub

příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, objasní
význam zdravého způsobu života
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií v přírodě i
pro člověka
• Seznámí se s viry, bakteriemi a
jejich nebezpečím pro vlastní
život, ale i jejich pozitivním
významem, uvede příklady, zařadí
je do říší
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé
a jedovaté houby s plodnicemi a porovná
je podle charakteristických znaků

6.5.1 Ekosystémy

•
•

Viry
Bakterie

•
•

Houby
Lišejníky

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub
a jejich význam v ekosystémech a místo v
potravních řetězcích
• Umí vysvětlit způsoby výživy hub,
rozlišit základní druhy hub – jedlé či
jedovaté
• Uvědomí si význam hub v ekosystému i
praktický význam pro člověka
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků
• Rozumí a objasní symbiotické soužití
řas a hub v tělech lišejníků
6.

Biologie rostlin

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• Seznámí se se základy botaniky. S
významem rostlin a zástupci
jednobuněčných rostlin.
• Umí zařadit řasy do systému rostlin

•
•
•
•

6.5.1. Ekosystémy
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí

•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
atlasem hub
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace

6.5.3. Životní
prostředí

•

Řasy – nižší rostliny
6.5.1. Ekosystémy
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•
•
•
•

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou

•
6.

Biologie živočichů

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů (orgánových
soustav) rostlin i živočichů
• Vysvětlí stavbu těla živočichů, od
buňky, přes tkáně až po celý
organismus,
• Chápe funkci jednotlivých orgánů

•
•
•
•

•

Bezobratlí

•
•
•
•

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
• Vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování, zhodnotí
jejich výhody a nevýhody i z hlediska
genetiky
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• Naučí se vybrané druhy zařazovat do
taxonomických jednotek na základě
porovnávání jejich vnější a vnitřní
stavby
P-9-1-01 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
• Popíše základní projevy chování
vybraných živočichů, jejich způsob
života a přizpůsobení se prostředí, ve
kterém žijí

6.1.1.
- rozvoj praktických
dovedností

6.5.1 Ekosystémy
6.5.2. Půda
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prezentací
zjištěného
výukové aplikace

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce

6.

Biologie rostlin

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií v přírodě i
pro člověka
• Uvědomí si řadu onemocnění, která
tito živočichové způsobují.
• Ví o prevenci a ochraně zdraví a o
zásadách bezpečného chování při
kontaktu se zvířaty
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede praktické
příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku
• Rozumí uspořádání těl vyšších rostlin,
naváže na své znalosti z 6. ročníku o
nižších rostlinách, a dokáže porovnat
stavbu jejich těla
P-9-3-03 vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin
• Umí popsat a porovnat vnitřní a vnější
stavbu jednotlivých orgánů rostlinného
těla, chápe jejich funkci pro celou
rostlinu
P-9-7-01 uvede příklady výskytu
organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi
• Uvědomuje si význam rostlin jako
součásti ekosystému i jejich
hospodářský význam pro člověka,
uvede příklady
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
• Zařazuje vybrané druhy rostlin do
systému
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování
přírody závislost a přizpůsobení některých

•
•

Botanika
Vyšší rostliny

•
•
•
•

•
•

Stavba rostliny-anatomie, morfologie
Fyziologie rostlin

•

Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

6.5.2. Základní
podmínky života ovzduší, půda, voda, •
přírodní zdroje
•
•

6.5.1. Ekosystémy

6.5.3. Lidské aktivity
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
atlasem rostlin
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
práce v přírodě
herbář

Základy ekologie

rostlin podmínkám prostředí
P-9-7-01 uvede příklady výskytu
organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi
• Odvodí závislost rostlin na prostředí a
všímá si jejich přizpůsobení tomuto
prostředí
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů a atlasů
• Pracuje s botanickým atlasem a
jednoduchým klíčem
• Zhotoví si herbář s nejběžnějšími druhy
rostlin svého okolí
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v
praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
• Seznámí se se jménem J. G. Mendel,
s jeho pokusy a uvědomí si zákonitosti
dědičnosti
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady
systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
•
• Uvede příklady některých ekosystémů,
přiřadí k nim typické zástupce fauny a
flóry, chápe i vliv neživé složky
ekosystému na jeho složení, uvede
příklady kladných a záporných vlivů
člověka a příklady narušení rovnováhy
ekosystémů

a problémy
životního prostředí

6.5.2. Ochrana
biologických druhů,
biodiverzita

Ekosystémy
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6.5.4 Vztah člověka
k prostředí - naše
obec
6.5.1 Ekosystémy
6.5.2. Ochrana
biologických druhů,
biodiverzita

8.

Biologie živočichů

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
• Seznámí se se živočichy s páteří –
strunatci.
• Naučí se je systematicky třídit do
systému.
P-9-1-01 rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů

•
•
•
•

Strunatci
pláštěnci,
bezlebeční,
Obratlovci
– Kruhoústí
– Paryby
– Ryby
– Obojživelníci
– Plazi
– Ptáci

•
•
•
•

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí

6.5.3. Ochrana
přírody

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování
základní projevy chování živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
• Zná základní a podstatné projevy
života vybraných druhů strunatců
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
• Umí popsat vnější i vnitřní stavbu
obratlovců

•
•

•
•
•
6.5.1 Ekosystémy
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa

laboratorní práce
ptačí peří, vajíčko,
určování živočichů
exkurze ZOO

Praktické poznávání P-9-8-01 aplikuje praktické metody
přírody
poznávání přírody

•

Laboratorní práce-obratlovci

6.1.1.
- rozvoj praktických
dovedností

•

Postavení obratlovců v ekosystému

6.5.1. Ekosystémy

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v
přírodě i pro člověka uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
• V laboratorních pracích se je naučí
rozlišovat a porovnávat, pochopí a
zhodnotí jejich význam pro život
člověka či chod planety Země.
Biologie živočichů
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
• Vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
• Uvědomuje si nutnost chránit
živočichy s ohledem ke stabilitě
ekosystémů
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v
přírodě i pro člověka uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
• Uplatňuje zásady bezpečnosti při
kontaktu se zvířaty
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
P-9-1-01 základní projevy a podmínky

•
•
•
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,

života, orientuje se v daném přehledu
vývoje organismů

9.

Biologie člověka

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
• Uvede charakteristické znaky savců
• Zná základní a podstatné projevy
života vybraných druhů savců
• Naučí se je systematicky třídit do
systému
• Uvědomuje si příbuznost člověka
s ostatními savci, umí uvést společné
znaky
•
Uvědomí si postavení primátů
v živočišné říši.
P-9-5-02 orientuje se v základních
vývojových stupních fylogeneze člověka
• Zná základní vývojové stupně
fylogeneze člověka, umí je srovnat
s člověkem dnešního typu
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a
funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
• Chápe tělo člověka jako soubor
orgánových soustav a uvědomuje si
jejich součinnost
•

Umí popsat jednotlivé orgánové
soustavy, zná polohu, stavbu a funkci
jednotlivých orgánů, je schopen je
porovnat s ostatními obratlovci.

6.5.2. Ochrana
biologických druhů,
biodiverzita

•

Savci
6.5.4 Vztah člověka
k prostředí - naše
obec
6.5.1 Ekosystémy
6.5.2. Ochrana
biologických druhů,
biodiverzita

•

Biologie člověka

•

Vývoj člověka

•
•
•
•
•
•

Povrch těla
Kostra
Svalstvo
Trávicí soustava, proces trávení
Vitamíny
Dýchání

•

Krevní oběh, krev, Jánský, krevní skupiny,
dárcovství krve
Vylučování,
Endokrinní žlázy
Nervová soustava
Smysly – hmat, čich, sluch, zrak, řeč
Rozmnožování

•
•
•
•
•

•

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového
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6.4.3.
-etnický původ

•
•
•

•
•
•
•

•
•

6.5.4. Prostředí a
zdraví, životní styl

atlasem rostlin
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
práce v přírodě
herbář

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa

Výchova ke zdraví

jedince od početí až do stáří
• Orientuje se v ontogenezi člověka od
početí, po stáří, uvede jednotlivé etapy
a charakterizuje je
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v
praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
• Chápe základní principy dědičnosti a
proměnlivosti, roli DNA, uvede
příklady z praktického života
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně
příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, objasní
význam zdravého způsobu života
• Seznámí se s příčinami a příznaky
běžných nemocí, s důležitostí a
principy prevence, uvědomí si význam
dodržování hygienických norem
• U vybraných nemocí umí popsat
základy léčby a chování pacienta
• Zná zásady zdravého životního stylu a
jeho pozitivní vliv na zdraví a kondici
člověka
• Vysvětlí význam životního prostředí
pro člověka a nutnost jeho ochrany
pro zachování druhů.
• Uvědomuje si nejenom funkčnost, ale
také zranitelnost jednotlivých orgánů
člověka
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při
poranění a jiném poškození těla
• Umí poskytnout základní první, pomoc
a ví, jak se chovat v případě nehody
úrazu nebo jiné zdravotní indispozice
• Vytváří si postoje při ochraně člověka
za mimořádných okolností.

•

Ontogeneze

•

Dědičnost

•

Zdraví, nemoci, úrazy, drogy, kouření

•
•
•
•

•
•
•

•

Zdravý životní styl

•

Vliv životního prostředí

•

Laboratorní práce – naučí se první pomoc
při krvácení, poranění kloubů,
zlomeninách, uštknutí hadem,
popáleninách, bezvědomí
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6.1.1. - rozvoj
praktických
dovedností
6.1.7. - pomoc
druhému
6.1.11. - prosociální
chování, osobní
odpovědnost
6.1.10. Řešení
problémů a
rozhodovací
schopnost

Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce
(nebo v rámci
branného dne, se
studenty lékařství)

9.

Neživá příroda

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér
Země na vznik a trvání života
• Seznámí se s geologií Země a jejími
disciplínami
P-9-6-02 rozpozná podle
charakteristických vlastností vybrané
nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
• Zná a využívá obecně fyzikální a
chemické vlastnosti nerostů důležité
pro jejich určování
• V rámci mineralogie a petrologie se
naučí rozpoznávat vybrané nerosty a
horniny, používá vhodné určovací
pomůcky

• Mineralogie
• všeobecné vlastnosti nerostů
• tvarové vlastnosti
• krystalické soustavy
• fyzikální vlastnosti
• chemické vlastnosti
• soustava nerostů
• vznik a přeměna nerostů
Petrologie
• usazené horniny
• přeměněné horniny
• horniny vyvřelé
• půda

•

9.

Objasní vznik jednotlivých typů hornin
a uvědomí si spojitost mezi živou a
neživou přírodou – organogenní
vápence, ropa
• Naučí se pojmenovat základní nerosty
a horniny okolo nás, vzhledem ke
svému regionu.
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická
období podle charakteristických znaků
• Naučí se chápat dějiny zemské kůry
• Rozlišuje jednotlivá geologická období
a umí je charakterizovat
• Upevní si představu ekosystému,
vztahu jeho neživé a živé složky
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události
způsobené výkyvy počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
• Uvede význam počasí a podnebí na

Neživá příroda
•
•
•
•

6.1.1.
- rozvoj praktických
dovedností
•
•
•
•
6.5.2. Přírodní
zdroje, energie

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí - naše
obec

•

Geologické éry

•

Ekosystémy

6.5.1. Ekosystémy
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Výklad,
diskuze,
práce s literaturou,
mapou
metoda SOLE –
skupinová
samostatná práce
žáků na PC,
s následnou
prezentací
zjištěného
výukové aplikace
videa
laboratorní práce
exkurze

•

rozvoj a skladbu ekosystému
Je schopen charakterizovat
•
mimořádné události způsobené výkyvy
počasí, případně geologickými jevy,
uvědomuje si jejich nebezpečí a možné
následky, ví, jak se v dané situaci
zachovat

P-9-7-04 uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
• Uvědomuje si podíl člověka na
devastaci přírody i možnosti na znovu
obnovení
• Uvede příklady kladných i záporných
vlivů člověka na životní prostředí a
příklady narušení ekosystému.
•
Pomáhá při zlepšování životního
prostředí, především v okruhu svého
bydliště, regionu.
• V rámci exkurzí si uvědomuje
rozmanitost zemské kůry a dějů v ní,
• Je seznámen s významnými českými a
moravskými geologickými útvary
• Pochopí význam lidských staveb
v době mimořádných situací/povodně/
• Má přehled o národních parcích a
nejznámějších chráněných oblastech

Mimořádné situace

•

Životní prostředí

•

Ekosystémy

6.5.4. Vztah člověka
k prostředí

6.5.3. Lidské aktivity
a životní prostředí
6.5.1. Kulturní
krajina

•

Macocha – krasové jevy

•

Chráněná území ČR
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6.5.3. Ochrana
přírody

Zeměpis
Charakteristika předmětu
Specifické cíle
Zeměpis jako vyučovací předmět pomáhá žákům získat komplexní pohled na život člověka, utváří
zeměpisné vzdělání a to v přírodovědné i společenské oblasti. Toto vzdělání umožní žákům postupně
odhalovat souvislosti přírodních podmínek života lidí i
jejích společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Zeměpis
obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do
hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a
faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v
Evropě a dalších světadílech. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v
problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy
budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k jejich
přírodnímu i společenskému prostředí.
Časové vymezení předmětu:
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku. V nesportovních třídách
je časová dotace 8 hodin a ve sportovních třídách 6 hodin.
Organizační vymezení:
Na výuku nejsou kladeny specifické požadavky. Je doporučeno pole možností využít nabídku
vhodných pořadů a exkurzí pro doplnění a zpestření výuky. V 6. ročníku sportovních tříd probíhá
pravidelně výuka metodou SOLE, v 7. ročníku sportovních tříd je výuka SOLE doplňující metodou
výuky. Metoda SOLE je podrobně popsána ve ŠVP.
Hodnocení:
Hodnocení učiva bude probíhat průběžně, jak písemně, tak i ústně. Důraz bude kladen na
orientaci na mapě. Dále budou hodnoceny samostatné práce, jako jsou prezentace, zápisy z exkurzí a
seminární práce.
Při hodnocení bude uplatňován princip přiměřené náročnosti a samostatnosti. Respektovány
budou individuální schopnosti jednotlivých žáků.
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie:
Žák je motivován naši planetou Zemi a vše, co se na ní děje.
Žák dokáže samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů, třídit je a zpracovávat a formou
samostatných prezentací, referátů, případně projektů, s nimi seznámit ostatní a je také schopen
sdělit své stanovisko a v diskusi ho obhájit.
Žáci budou vedeni k tomu, aby dokázali tolerovat odlišný názor, respektovat různorodost ras,
náboženství a politických přesvědčení a přitom důsledně odmítali jakékoliv projevy xenofobie a
rasové nesnášenlivosti.
Kompetence k učení:
co dělá učitel - vytváří základní studijní návyky a vyžaduje jejich plnění - vede k poznání
smysluplnosti probíraných témat
metody a postupy, jak toho dosáhne - samostatná práce – pozorování – metoda SOLE
Kompetence k řešení problémů:

272

co dělá učitel - reaguje na aktuální problémové situace, analyzuje je - společně se žáky hledá
vhodná řešení a ověřuje jejich správnost
metody a postupy, jak toho dosáhne - diskuse - srovnávání - navozování modelových situací
Kompetence komunikativní:
co dělá učitel - dodržuje pravidla diskuse - naslouchá žákům - používá informační technologie
metody a postupy, jak toho dosáhne - pozorování - práce s komunikační technikou – metoda
SOLE
Kompetence sociální a personální:
co dělá učitel - podporuje zdravé sebevědomí a sebeúctu žáků - vede žáky k vyjádření a obhájení
vlastního názoru - vede žáky k respektování názorů druhých
metody a postupy, jak toho dosáhne - prezentace – projekty – metoda SOLE (role ve skupině)
Kompetence občanské:
co dělá učitel - seznamuje žáky s jinými kulturami - vede žáky k zodpovědnosti - vlastním
jednáním nabádá žáky ke slušnému chování - netoleruje násilí
metody a postupy, jak toho dosáhne - dlouhodobé projekty - videoprojekce - přednáška
Kompetence pracovní:
co dělá učitel - vytváří pravidla a příjemné prostředí pro práci žáků - dbá na ohleduplnost ke
svěřeným pomůckám
metody a postupy, jak toho dosáhne - pozorování - skupinová práce – metoda SOLE
Předmětem se prolínají tato průřezová témata:
- Jsme Evropané
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
- Práce v realizačním týmu
Průřezová témata jsou do vzdělávacího oboru zařazena okrajově a aktuálně.
Projekty:
Při zpracování projektů spolupráce s D a VOZ.

Výchovně vzdělávací obsah
Vzdělávací obor zeměpis svým přírodovědným i společenskovědním charakterem výuky umožňuje
žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a uvědomovat si jaký vliv má člověk na
krajinnou sféru. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi,
klást si otázky. Zeměpis dává žákům potřebný základ pro porozumění souvislostem mezi činnostmi
lidí a stavem přírodního životního prostředí, pomáhá také spoluvytvářet žákům jejich uvědomění a
hodnotu jedinečnosti naší planety Země.
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Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
6., 7. Geografické
informace, zdroje
dat, kartografie a
topografie

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Žák
 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
 organizuje a přiměřeně hodnotí
geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů

KOMUNIKAČNÍ GEOGRAFICKÝ A
KARTOGRAFICKÝ JAZYK
 geografické a topografické pojmy
 plán, mapa
 jazyk mapy
 symboly mapy, značky mapy
 vysvětlivky
 orientace v mapě
 zdroje dat
 legenda mapy

6.6.7. Práce
v realizačním týmu

1,2,5

6.



6.

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní
myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci
v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a
procesů v nich, pro vytváření postojů k
okolnímu světu

6.

Přírodní obraz
Země

SOLE
orientace na mapě
práce ve skupině
řešení problému

přiměřeně hodnotí geografické objekty,
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice mezi
podstatnými prostorovými složkami v
krajině

Žák
 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy
 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí a organismů

GEOGRAFICKÁ A KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
 glóbus
 měřítko mapy
 zeměpisná sítˇ
 poledníky a rovnoběžky
 zeměpisné souřadnice
 určování zeměpisné polohy
 měřítko a obsah mapy
ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO
 tvar, velikost a pohyby Země
 střídání dne a noci
 střídání ročních období
 světový čas
 časová pásma – pásmový čas – orientace
v atlase
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6.5.2.
Základní podmínky
života uvědomování si
podmínek života a
možnosti jejich
ohrožování

1, 2, 3, 5, 6
SOLE
orientace na mapě

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA
6.6.7. Práce
v realizačním týmu

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
práce ve skupině
výklad

6.


6.

6., 7., 8. Regiony světa

rozlišuje a porovnává složky a prvky
přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost

Žák
 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly,

KRAJINNÁ SFÉRA
 krajina
 přírodní krajina x kulturní krajina
 přírodní sféra
 společenská a hospodářská sféra
 složky a prvky přírodní sféry

6.5.2.
Základní podmínky
života pochopení
souvislostí mezi
lokálními a
globálními
problémy a vlastní
odpovědností ve
vztazích k prostředí
SYSTÉM PŘÍRODNÍ SFÉRY NA PLANETÁRNÍ
6.5.1.
ÚROVNI
Ekosystémy –
poukazuje na
 geografické pásy
jedinečnost
 šířková pásma
významných
 výškové stupně
světových biomů a
SYSTÉM PŘÍRODNÍ SFÉRY NA REGIONÁLNÍ
jejich charakteristik
ÚROVNI
6.5.2.
 přírodní oblasti
Základní podmínky
života uvědomění si
odpovědnosti ve
vztahu k biosféře, k
ochraně přírody a
přírodních zdrojů
SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA 6.3.3.
AFRIKA
Jsme Evropané –
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
uvědomění si naší
ANTARKTIDA
kultury, identity
AMERIKA
v celosvětovém
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výklad

1,2,3,5
SOLE
práce ve skupině

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států

ASIE
EVROPA
TICHÝ OCEÁN
ATLANSKÝ OCEÁN
TICKÝ OCEÁN
INDICKÝ OCEÁN
SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

měřítku
6.4.1.
Kulturní diference respektování
zvláštností různých
etnik
6.4.2.
Lidské vztahy –
ukazuje na
předsudky a vžité
stereotypy (příčiny
a důsledky
diskriminace)
6.4.4.
Multikulturalita poskytuje žákům
základní znalosti o
různých etnických a
kulturních
skupinách na světě
6.6.7. Práce
v realizačním týmu



MODELOVÉ REGIONY SVĚTA
zvažuje, jaké změny ve vybraných
 hospodářské a environmentální
regionech světa nastaly, nastávají,
problémy
mohou nastat a co je příčinou zásadních  demografický vývoj ve světě
změn v nich
 imigrace do Evropy (aktuálnost témat)
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6.4.4.
Multikulturalita poskytuje žákům
základní znalosti o
různých etnických a
kulturních skupin
6.6.7. Práce
v realizačním týmu

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
orientace na mapě
výklad
diskuze

prezentace

práce s informacemi
analýza problému
diskuze

orientace na mapě
práce s informacemi
analýza problému
diskuze

Roč.
6., 7.,
8., 9.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Společenské a
hospodářské
prostředí

Žák
 posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst,
pohyby a dynamiku růstu a pohybů,
zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa

OBYVATELSTVO SVĚTA
 multikulturalismus
 odlišnost a jedinečnost kultur
 etnické skupiny, rasy, národy
 demografické charakteristiky

6.4.1.
Kulturní diference poznávání kulturní
odlišnosti ve světě
6.4.3.
Etnický původ Etnický původ –
uvědomění si
rovnocennosti
všech etnických
skupin a kultur;
odlišnost lidí, ale i
jejich vzájemná
rovnost;
6.4.4.
Multikulturalita poskytuje žákům
základní znalosti o
různých etnických a
kulturních
skupinách na světě
6.6.7. Práce
v realizačním týmu
6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí –
uvědomění si
ochrany přírody a
kulturních
památek, ochrana
přírody, změny v
krajině
6.5.4.

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky
souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel

GLOBALIZAČNÍ SPOLEČENSKÉ, POLITICKÉ A
HOSPODÁŘSKÉ PROCESY
 sídelní, politické a hospodářské poměry
 sídelní systémy
 (sub)urbanizace
 sídla
 znaky sídel
 kde lidé zakládaly největší sídla?
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,3,6
SOLE
orientace na mapě
práce s informacemi
analýza problému
diskuze

1,2,3,5
SOLE
Výklad

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Vztah člověka
k prostředí –
poznávání sídel






zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství,
lokalizuje na mapách hlavní světové
surovinové a energetické zdroje

porovnává předpoklady a hlavní faktory
pro územní rozmístění hospodářských
aktivit
porovnává státy světa a zájmové
integrace států světa na základě

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 sektory hospodářství
 ukazatele hospodářského rozvoje a
životní úrovně

REGIONÁLNÍ SPOLEČENSKÉ, POLITICKÉ A
HOSPODÁŘSKÉ ÚTVARY
 národní a mnohonárodní státy
 části států
 města, aglomerace, megalopole
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6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí – dopad
světového
hospodářství na ŽP
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání naší
obce (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby
využívání a řešení
odpadového
hospodářství,
příroda a kultura
obce a její ochrana,
zajišťování ochrany
životního prostředí
v obci - instituce,
nevládní
organizace, lidé)
6.6.7. Práce
v realizačním týmu
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání
jedinečných

1,2,3,5
výklad
orientace na mapě
geografická data
práce s informacemi

1,2,3,5
výklad
orientace na mapě

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



8., 9.

Životní prostředí

podobných a odlišných znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech

Žák
 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady
přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních
ekosystémů (biomů)
 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA





regionů (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby)

hlavní a periferní hospodářské oblasti
politická a hospodářská seskupení států
hlavní konfliktní světová ohniska

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
geografická data
práce s informacemi

KRAJINA
 typy krajin
 přírodní krajina
 kulturní krajina
 využití krajiny

VZTAH PŘÍRODA A SPOLEČNOST
 trvale udržitelný rozvoj
 ochrana životního prostředí
 zásahy člověka do krajiny a rizika těchto
vlivů
 globální ekologické a environmentální
problémy lidstva
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6.5.1.
Ekosystémy –
poukazuje na
jedinečnost
významných
světových biomů a
jejich charakteristik
6.5.2.
Základní podmínky
života uvědomění si
odpovědnosti ve
vztahu k biosféře
6.6.7. Práce
v realizačním týmu
6.5.2.
Základní podmínky
života uvědomění si
odpovědnosti ve
vztahu k biosféře, k
ochraně přírody a
přírodních zdrojů
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání
jedinečných

analýza problému
1,2,3,5
SOLE
skupinová práce
práce s informacemi
analýza problému

1,2,3,5
výklad
orientace na mapě
geografická data
práce s informacemi
analýza problému

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



hodnotí a porovnává na přiměřené
úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál České republiky v evropském
a světovém kontextu

UČIVO













8., 9.

Terénní
geografická
výuka, praxe a
aplikace

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje
České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit
uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

Žák
 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny











ČESKÁ REPUBLIKA
zeměpisná poloha
rozloha, členitost, přírodní poměry a
zdroje, obyvatelstvo
demografické a hospodářské
charakteristiky
sídelní poměry
hospodářství ČR
politické postavení ČR ve světě
obchod
REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY
územní jednotky státní správy a
samosprávy
krajské členění
jedinečnost krajů ČR
kraj místního regionu
spolupráce s euroregiony
CVIČENÍ A POZOROVÁNÍ V
TERÉNU MÍSTNÍ
KRAJINY, GEOGRAFICKÉ
EXKURZE
orientační body
jevy, pomůcky a přístroje (kompas, GPS)
určování hlavních a vedlejších světových
stran
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PRŮŘEZ. TÉMATA
regionů (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby)
Vztah člověka
k prostředí –
uvědomění si
jedinečnosti
přírody
6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí ČR –
uvědomění si
ochrany přírody a
kulturních památek
v ČR

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1,2,3,5
výklad
orientace na mapě
diskuze

1,2,3,5
prezentace krajů ČR

6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí ČR 6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání
jedinečných míst

1,2,3,5
SOLE
orientace v terénu
orientace na mapě

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



v krajině
6.6.7. Práce
v realizačním týmu



odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
hodnocení přírodních jevů a ukazatelů

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
skupinová práce
analýza problému
řešení problému
diskuze



uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI OHROŽENÍ ZDRAVÍ A
ŽIVOTA
 živelné pohromy
 opatření proti nim
 chování a jednání při živelných
pohromách







281

6.5.4. Vztah člověka 1,2,3,5
k prostředí aktuální ekologický orientace v terénu
problém (příklad
problému, jeho
diskuze
příčina, důsledky,
souvislosti,
možnosti a způsoby
řešení, hodnocení,
vlastní názor)

Sportovní třídy 6., 7., 8. ročník
Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
6., 7. Geografické
Prolíná informace, zdroje
učivem dat, kartografie a
obou topografie
ročníků

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Žák
 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
 organizuje a přiměřeně hodnotí
geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů

KOMUNIKAČNÍ GEOGRAFICKÝ A
KARTOGRAFICKÝ JAZYK
 geografické a topografické pojmy
 plán, mapa
 jazyk mapy
 symboly mapy, značky mapy
 vysvětlivky
 orientace v mapě
 zdroje dat
 legenda mapy

6.6.7. Práce
v realizačním týmu

1,2,5
SOLE
orientace na mapě
práce ve skupině
řešení problému



6.

přiměřeně hodnotí geografické objekty,
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice mezi
podstatnými prostorovými složkami v
krajině
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní
myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci
v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a
procesů v nich, pro vytváření postojů k
okolnímu světu

6.

6.

VÝSTUPY

Přírodní obraz
Země

Žák
 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy
 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky

GEOGRAFICKÁ A KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
 glóbus
 měřítko mapy
 zeměpisná sítˇ
 poledníky a rovnoběžky
 zeměpisné souřadnice
 určování zeměpisné polohy
 měřítko a obsah mapy
ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO
 tvar, velikost a pohyby Země
 střídání dne a noci
 střídání ročních období
 světový čas
 časová pásma – pásmový čas – orientace
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6.5.2.
Základní podmínky
života –
uvědomování si
podmínek života a
možnosti jejich

1,2,5
1, 2, 3, 5, 6
SOLE
orientace na mapě

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY
pohybů Země na život lidí a organismů

UČIVO
v atlase

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

ohrožování
práce ve skupině
6.6.7. Práce
v realizačním týmu

6.


6.

rozlišuje a porovnává složky a prvky
přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vliv na přírodu a na lidskou společnost

KRAJINNÁ SFÉRA
 krajina
 přírodní krajina x kulturní krajina
 přírodní sféra
 společenská a hospodářská sféra
 složky a prvky přírodní sféry

SYSTÉM PŘÍRODNÍ SFÉRY NA PLANETÁRNÍ
ÚROVNI
 geografické pásy
 šířková pásma
 výškové stupně
SYSTÉM PŘÍRODNÍ SFÉRY NA REGIONÁLNÍ
ÚROVNI
 přírodní oblasti
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výklad

6.5.2.
Základní podmínky
života –
pochopení
souvislostí mezi
lokálními a
globálními
problémy a vlastní
odpovědností ve
vztazích k prostředí
6.5.1.
výklad
Ekosystémy –
poukazuje na
jedinečnost
významných
světových biomů a
jejich charakteristik
6.5.2.
Základní podmínky
života uvědomění si
odpovědnosti ve
vztahu k biosféře, k
ochraně přírody a
přírodních zdrojů

Roč.

OBLAST

6., 7., 8. Regiony světa

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Žák
 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly,
oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států

SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA
6. ročník
AFRIKA
7. ročník
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
ANTARKTIDA
AMERIKA
ASIE
EVROPA
TICHÝ OCEÁN
ATLANSKÝ OCEÁN
TICKÝ OCEÁN
INDICKÝ OCEÁN
SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN
8. ročník
opakování celku

6.3.3.
Jsme Evropané –
uvědomění si naší
kultury, identity
v celosvětovém
měřítku
6.4.1.
Kulturní diference respektování
zvláštností různých
etnik
6.4.2.
Lidské vztahy –
ukazuje na
předsudky a vžité
stereotypy (příčiny
a důsledky
diskriminace)
6.4.4.
Multikulturalita poskytuje žákům
základní znalosti o
různých etnických a
kulturních
skupinách na světě
6.6.7. Práce
v realizačním týmu



MODELOVÉ REGIONY SVĚTA
zvažuje, jaké změny ve vybraných
 hospodářské a environmentální
regionech světa nastaly, nastávají,
problémy
mohou nastat a co je příčinou zásadních  demografický vývoj ve světě
změn v nich
 imigrace do Evropy (aktuálnost témat)
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,3,5
SOLE
práce ve skupině
orientace na mapě
výklad
diskuze

prezentace

práce s informacemi
analýza problému
diskuze

6.4.4.
Multikulturalita orientace na mapě
poskytuje žákům
základní znalosti o práce s informacemi
různých etnických a
kulturních skupin
analýza problému

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA
6.6.7. Práce
v realizačním týmu

6., 7., 8. Společenské a
hospodářské
prostředí
Prolíná se učivem
všech uvedených
ročníků zejména
v celku SVĚTADÍLY,
OCEÁNY,
MAKROREGIONY
SVĚTA

Žák
 posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst,
pohyby a dynamiku růstu a pohybů,
zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky
souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel

OBYVATELSTVO SVĚTA
 multikulturalismus
 odlišnost a jedinečnost kultur
 etnické skupiny, rasy, národy
 demografické charakteristiky

GLOBALIZAČNÍ SPOLEČENSKÉ, POLITICKÉ A
HOSPODÁŘSKÉ PROCESY
 sídelní, politické a hospodářské poměry
 sídelní systémy
 (sub)urbanizace
 sídla
 znaky sídel
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6.4.1.
Kulturní diference poznávání kulturní
odlišnosti ve světě
6.4.3.
Etnický původ Etnický původ –
uvědomění si
rovnocennosti
všech etnických
skupin a kultur;
odlišnost lidí, ale i
jejich vzájemná
rovnost;
6.4.4.
Multikulturalita poskytuje žákům
základní znalosti o
různých etnických a
kulturních
skupinách na světě
6.6.7. Práce
v realizačním týmu
6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí –
uvědomění si
ochrany přírody a
kulturních

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
diskuze

1,2,3,6
SOLE
orientace na mapě
práce s informacemi
analýza problému
diskuze

1,2,3,5
SOLE
Výklad

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství,
lokalizuje na mapách hlavní světové
surovinové a energetické zdroje

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



památek, ochrana
přírody, změny v
krajině
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání sídel
6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí – dopad
světového
hospodářství na ŽP
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání naší
obce (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby
využívání a řešení
odpadového
hospodářství,
příroda a kultura
obce a její ochrana,
zajišťování ochrany
životního prostředí
v obci - instituce,
nevládní
organizace, lidé)
6.6.7. Práce
v realizačním týmu

kde lidé zakládaly největší sídla?

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 sektory hospodářství
 ukazatele hospodářského rozvoje a
životní úrovně
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1,2,3,5
výklad
orientace na mapě
geografická data
práce s informacemi

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



REGIONÁLNÍ SPOLEČENSKÉ, POLITICKÉ A
HOSPODÁŘSKÉ ÚTVARY
 národní a mnohonárodní státy
 části států
 města, aglomerace, megalopole
 hlavní a periferní hospodářské oblasti
 politická a hospodářská seskupení států
 hlavní konfliktní světová ohniska

6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání
jedinečných
regionů (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby)





8.

Životní prostředí

porovnává předpoklady a hlavní faktory
pro územní rozmístění hospodářských
aktivit
porovnává státy světa a zájmové
integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech

Žák
 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady
přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních
ekosystémů (biomů)
 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí

KRAJINA
 typy krajin
 přírodní krajina
 kulturní krajina
 využití krajiny

VZTAH PŘÍRODA A SPOLEČNOST
 trvale udržitelný rozvoj
 ochrana životního prostředí
 zásahy člověka do krajiny a rizika těchto
vlivů
 globální ekologické a environmentální
problémy lidstva
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,3,5
výklad
orientace na mapě
geografická data
práce s informacemi

6.5.1.
Ekosystémy –
poukazuje na
jedinečnost
významných
světových biomů a
jejich charakteristik
6.5.2.
Základní podmínky
života uvědomění si
odpovědnosti ve
vztahu k biosféře
6.6.7. Práce
v realizačním týmu
6.5.2.
Základní podmínky
života uvědomění si
odpovědnosti ve
vztahu k biosféře, k
ochraně přírody a
přírodních zdrojů

analýza problému
1,2,3,5
SOLE
skupinová práce
práce s informacemi
analýza problému

skupinová práce
práce s informacemi

Roč.

8.

OBLAST

Česká republika

VÝSTUPY

UČIVO

Žák
 vymezí a lokalizuje místní oblast

(region) podle bydliště nebo školy

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni

přírodní, hospodářské a kulturní poměry
místního regionu, možnosti dalšího rozvoje,
přiměřeně analyzuje vazby místního
regionu k vyšším územním celkům

MÍSTNÍ REGION
zeměpisná poloha
kritéria pro vymezení místního regionu
základní přírodní a socioekonomické
charakteristiky
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PRŮŘEZ. TÉMATA
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání
jedinečných
regionů (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby)
Vztah člověka
k prostředí –
uvědomění si
jedinečnosti
přírody
6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí ČR –
uvědomění si
ochrany přírody a
kulturních památek
v ČR
6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání naší
obce (přírodní
zdroje, jejich
původ, způsoby
využívání a řešení
odpadového
hospodářství,
příroda a kultura
obce a její ochrana,
zajišťování ochrany

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1,2,3,5
SOLE
řešení problémů
práce s informacemi
geografická data
orientace na mapě
diskuze

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



hodnotí a porovnává na přiměřené
úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál České republiky v evropském
a světovém kontextu

UČIVO













8.

Terénní
geografická
výuka, praxe a
aplikace

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje
České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit
uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

Žák
 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny












ČESKÁ REPUBLIKA
zeměpisná poloha
rozloha, členitost, přírodní poměry a
zdroje, obyvatelstvo
demografické a hospodářské
charakteristiky
sídelní poměry
hospodářství ČR
politické postavení ČR ve světě
obchod
REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY
územní jednotky státní správy a
samosprávy
krajské členění
jedinečnost krajů ČR
kraj místního regionu
spolupráce s euroregiony
CVIČENÍ A POZOROVÁNÍ V
TERÉNU MÍSTNÍ
KRAJINY, GEOGRAFICKÉ
EXKURZE
orientační body
jevy, pomůcky a přístroje (kompas, GPS)
určování hlavních a vedlejších světových
stran
odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
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PRŮŘEZ. TÉMATA
životního prostředí
v obci - instituce,
nevládní
organizace, lidé)
6.6.7. Práce
v realizačním týmu
6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí ČR –
uvědomění si
ochrany přírody a
kulturních památek
v ČR

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1,2,3,5
výklad
orientace na mapě
diskuze

1,2,3,5
prezentace krajů ČR

6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí ČR 6.5.4.
Vztah člověka
k prostředí –
poznávání
jedinečných míst
v krajině
6.6.7. Práce

1,2,3,5
SOLE
orientace v terénu
orientace na mapě
skupinová práce

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



v realizačním týmu

hodnocení přírodních jevů a ukazatelů

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
analýza problému
řešení problému
diskuze



uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech

OCHRANA ČLOVĚKA PŘ
I OHROŽENÍ ZDRAVÍ A
ŽIVOTA
 živelné pohromy
 opatření proti nim
 chování a jednání při živelných
pohromách
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6.5.4. Vztah člověka 1,2,3,5
k prostředí aktuální ekologický orientace v terénu
problém (příklad
problému, jeho
diskuze
příčina, důsledky,
souvislosti,
možnosti a způsoby
řešení, hodnocení,
vlastní názor)

Výtvarná výchova
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova z oblasti
Umění a kultura z RVP ZV. Výuka probíhá pokud možno ve dvouhodinových blocích. Dotace na 1.
stupni 7 hodin a na 2. stupni 6 hodin (doporučeno v 1. - 3., 8. a 9. ročníku s jednohodinovou dotací
týdně, ve 4. - 7. ročníku s dvouhodinovou dotací týdně). Pro výuku jsou využívány i kmenové třídy, je
doporučena odborná učebna. Na druhém stupni je příležitostně využívána počítačová učebna.
Součástí výuky je práce v plenéru, návštěvy galerií, muzeí a výstav včetně animačních programů. Ve
výtvarné výchově je využíváno projektové vyučování v návaznosti na probírané učivo a časové
možnosti.
Předmět výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání
žáků a klade důraz na tvůrčí činnosti – tvorbu, vnímání a interpretaci. Při vlastní tvorbě žáci využijí
různé výtvarné techniky jak v malbě, tak kresbě, grafice i multimediální tvorbě. Na druhém stupni se
rovněž budou zabývat základy dějin umění – jako zdrojem inspirace při vlastní práci i teoreticky při
poznávání uměleckých směrů, autorů a děl. Výuka související s oblastí dějin umění bude časově
synchronizována s výukou dějepisu.
Žáka vedeme k tomu, aby chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život, hledal
souvislosti a vytvářel osobní postoje k obsahu vizuálně obrazných vyjádření. Žák získává vědomosti a
dovednosti, které mu umožňují vyjádřit se v rámci svých možností výtvarnými prostředky. Na základě
poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utváříme u žáka postoje k různým
kulturám a společenstvím, včetně chápání významu výtvarného díla a výtvarného umění
v historickém kontextu. Učíme žáka orientovat se v umění a ostatních vizuálně obrazných vyjádřeních
současnosti, se kterými přichází denně do styku. Systematicky utváříme u žáka pojmový aparát a
prohlubujeme schopnosti jej aktivně využívat.
Prioritou při hodnocení žáka je proces tvorby – přístup žáka k tvorbě; jeho ochota řešit
výtvarné problémy a snaha aktivně se podílet na tvůrčím procesu; rozvíjení schopnosti spolupráce a
aktivní přístup k práci ve skupině; schopnost vyjadřování pomocí výtvarného pojmového aparátu a
schopnosti interpretace zejména vlastních děl; na druhém stupni schopnost znalost učiva dějin
umění. Hodnocení je možno na druhém stupni doplnit formou písemného nebo ústního zkoušení.
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami učení
Předmětem se prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (6.1.1. Rozvoj schopností
poznávání a 6.1.5. Kreativita jsou neoddělitelnou částí obsahu výtvarné výchovy, proto se objevují ve
všech ročnících), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 Témata inspirovaná dějinami umění řadíme chronologicky a systematicky navazujeme na
žákovy dosavadní znalosti, které prohlubujeme a probouzíme v žákovi další zájem o
výtvarnou kulturu
 Vhodnou motivací vedeme žáky k samostatnému objevování a doplňování informací o
umělecké i mimoumělecké skutečnosti a jejich vtazích
 Vedeme žáka k sebehodnocení, posouzení vlastních výtvarných schopností a jejich účelného
využití
 Využíváme takových výtvarných postupů, při nichž žák získá praktické znalosti a dokáže je
tvořivě použít
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Vedeme žáka k experimentování s výtvarnými prostředky, provádíme pokusy a
vyhodnocujeme jejich výtvarné působení
 Pro náměty výtvarných činností využíváme jiných oborů, zejména dějepisu, přírodopisu apod.
 Užitím vhodných metod při vlastní tvorbě propojujeme vazbu na další umělecké obory.
 Organizujeme pro žáky návštěvy výstav, galerií podle aktuálních možností, formujeme tak
postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům a rozvíjíme jejich kulturní rozhled.
 Vhodně zařazujeme do výuky metody projektového vyučování.
Kompetence k řešení problémů
 Předkládáme žákovi dostatek možností k uplatnění vlastního tvůrčího řešení a podporujeme
originální přístup
 Učíme žáky používat tradiční metody řešení výtvarných problémů, zejména při grafických
technikách
Kompetence komunikativní
 Při práci vedeme žáka k osvojování a používání odborného jazyka.
 Dáváme žákům příležitost k formulaci a obhajobě vlastního přístupu k problému, včetně
konfrontace s ostatními žáky
 Prací ve skupinách podporujeme využívání diskuse k rozvíjení věcného vyjádření a obhájení
vlastního názoru, včetně schopnosti vyslechnout a respektovat názor jiných
 Kultivujeme projevy kritického hodnocení i jeho přijetí
Kompetence sociální a personální
 Vedeme žáka k uvědomování si své role ve skupině, k dodržování pravidel při týmové práci a
k odpovědnosti za společné dílo
 Zařazením rozličných aktivačních metod vedeme žáka k empatii a toleranci
 Nabízíme žákům takové individuální výtvarné aktivity, které každému umožní zažít pocit
úspěchu
 Využíváme výtvarných činností k podpoře sebevědomí žáků
Kompetence občanské
 V procesu tvorby a interakce s uměleckou produkcí vedeme žáky ke vnímání a uvědomování
si kulturních a duchovních hodnot, tradic
 Vedeme žáky k úctě k vytvořeným hodnotám a vytváříme vědomí nezbytnosti chránit
kulturní a duchovní hodnoty
 Seznamujeme žáky s místními kulturními hodnotami a zařazujeme takové aktivity, které
vytváří pocit regionální příslušnosti
Kompetence pracovní
 Při realizaci výtvarného záměru nabízíme širokou škálu aktivit, prostřednictvím kterých žák
získává nezbytné pracovní návyky
 Při tvůrčích výtvarných činnostech vedeme žáky k dodržování daného technologického
postupu a zásad bezpečnosti při práci, ochrany vlastního zdraví i druhých
 Podporujeme reálné sebehodnocení a objektivní posouzení vlastních profesních možností.
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Roč..

1.
VV

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Rozvíjení smyslové
citlivosti

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,
tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává
je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů,
zážitků a představ
 Žák dovede řazením tvarů si uvědomit
přirozenou skladbu věcí v přírodě
 aktivně hledá cestu ke konečné formě
předmětů a zároveň formuje svoji
představu dané skutečnosti



rozpoznání základních tvarů



vyhledávání daného předmětu pomocí
linie s přihlédnutím na absenci gumování
(jemné pomocné čáry při vyhledávání
předmětu jsou nedílnou součástí práce)



uplatní konkrétní předměty v
kompozici



převedení základních tvarů do konkrétních
předmětů



pozná základní barvy a jejich výsledky
pomocí vzájemného mísení



barevná škála



pozná vlastnosti plastických materiálů, 
které si ověřuje hnětením, stlačováním
a válením



získává zkušenosti ve vztazích mezi
tvary a jejich funkcí



modelování hraček a figurek (poznávání
tvaru, hladkosti a drsnosti povrchu)



rozhoduje a stává se tvůrcem určitého
prostoru



probouzení a rozvíjení elementárního
smyslu pro prostor (modelování prostoru
na pískovém stole nebo na pískovišti)

seznámení z pracovním materiálem a jeho
možnostmi zpracování
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PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.5 – kreativita,
tvořivost

6.1.1. rozvoj
schopností
poznávání, cvičení
smyslového vnímání

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

1.
VV

1.
VV

OBLAST

Uplatňování
subjektivity

Ověřování
komunikačních
účinků

VÝSTUPY

UČIVO

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky
 dovede výtvarně zpracovat působení
na své smysly
 Žák pochopí rozdíl mezi plochou a
prostorem



probouzení smyslů pro výtvarný rytmus
v návaznosti na rytmus v písničkách a
říkadlech



uspořádání objektů do celků, přechod
z plošných tvarů do prostorových objektů





výtvarně - dramatické hry (bouřka, radost)

vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí
různými smysly

PRŮŘEZ. TÉMATA

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní

životní zkušenosti; uplatňuje při tom v
plošném i prostorovém uspořádání linie,
tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky
a jejich kombinace
 dovede individuálně vyjádřit své
pocity, nálady
 rozvíjí představivost a fantazii


reflexe a vztahy - vyjádření nálad, pocitů,
fantazie

6.1.5. – kreativita,
pružnost nápadů,
originalita
6.1.4. psychohygiena,
pozitivní naladění

aktivní práce s ilustrací, probouzení zájmů
o umělecké dílo

6.1.5 – kreativita,
rozvoj fantazie



hračky, loutky, maňásek v životě dítěte

vyjadřuje se výtvarně na základě svého 
vnímání

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
 interpretuje jednoduše vlastními
pojmy svoji práci



schopnost osobní komunikace s učitelem i
v rámci skupiny
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

2.
VV

Rozvíjení smyslové
citlivosti

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,
tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává
je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů,
zážitků a představ
 žák vyjadřuje pomocí linie prostor
ve vydutých a vypouklých formách
 vyvozuje elementární poznatky o
vlastnostech barev a jejich výrazových
možnostech



poznávání různých druhů linií a jejich
výrazových možností



hra s barvou (shlukování barev, práce
s barvou na mokrém podkladu, poznávání
zákonitostí světelného kontrastu)





porovnávání tvarů různých užitkových
předmětů z hlediska jejich funkce a
materiálu a historického vývoje



převádění prostorových předmětů do
plošné formy



seznamuje se s různými druhy tvarů
užitkových předmětů v souvislosti
s historickými možnostmi a důležitými
objevy v technologii (hlína, bronz,
železo…)
pochopí rozdíl mezi trojrozměrnou
stavbou a plošným reliéfem



pomocí vlastní fantazie vytváří figurální 
příběh



rozvíjí vzájemnou komunikaci na téma 
životní prostředí a jeho tvorby nutné
ochrany
zaplňuje vědomě plochu dekorativními 
prvky tak, aby podpořil obrazový
rytmus



PRŮŘEZ. TÉMATA

modelování a organizace prostoru mezi
formami a vztahy mezi figurou, rozvoj
výtvarných představ na základě osobitého
postoje v ději k jednotlivým postavám
získávání elementárních představ o tvorbě
životního prostředí
výtvarný rytmus jednotlivých
dekorativních prvků v kruhové nebo
obdélníkové ploše
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6.5.3-Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí Hospodaření
s odpady, práce
s recyklovatelnými
mat.

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY

2.
VV

Uplatňování
subjektivity

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní

životní zkušenosti; uplatňuje při tom v
plošném i prostorovém uspořádání linie,
tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky
a jejich kombinace
 žák mluví o pocitech z daného prožitku
a aktivně rozvíjí další možné situace
 umocňuje smyslové prožitky pohybem 
těla a výtvarnými doplňky

výtvarně-dramatická hry zaměřeny na
manipulaci s objekty (v přírodě)



chápe specifické výtvarné vyjádření
literárního děje



aktivní práce s ilustrací



rozvíjí fantazii



hračka, loutka, maňásek v životě dítěte,
výtvarná hodnota, materiály, tvar



získává teoretické požadavky v užitém
umění



hračky současné a minulé, krajové
varianty lidových hraček



dokáže hrou realisticky, elementárně
vyjádřit svůj pocit



haptické prožitky daných předmětů, které
žák nevidí, ale pouze cítí



vyhledává a dotváří konkrétní tvar,
aktivizuje svoji vizuální schopnost



výtvarné hry, monotypické otiskování
barev

VV-3-1-04 interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření; odlišné interpretace porovnává
se svou dosavadní zkušeností



vytváření radostného a tvůrčího zázemí v
kolektivu

2.
VV

Ověřování
komunikačních
účinků

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

výtvarně-dramatické hry s důrazem na
hudební složku a tvorbou různých doplňků
k tanci
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6.1.5-KreativitaRozvoj základních
rysů kreativity
(pružnosti nápadů,
originality,…)

6.1.9. Kooperace a
kompetice-Práce ve
dvojici, ve skupině
(respektování názoru
druhých, podřízení

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
 hovoří o svých představách a pocitech
průběžně při výtvarné tvorbě
 projevuje aktivní, estetický vztah
k životnímu prostředí

UČIVO

se, vedení a
organizování práce)



návštěva vernisáží a výstav, komunikace
nad vystavenými pracemi s důrazem na
osobní pocity žáka

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,
tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává
je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů,
zážitků a představ
 žák rozvíjí plošně prostorovou
schopnost, dovede přibližně
vystihnout proporční vztahy
zobrazených prvků



sledování a srovnávání tvarů předmětů
stejného charakteru a funkce, uplatňování
již poznaných tvarů do mozaikové skladby,
nasazování tvarů do náhodně vzniklého
prostoru

3.



dovede pomocí linie vytvářet správný
tvar



ověřování a kultivace vedení linie
(zhušťování a zřeďování čar, násobení linie
při vyhledávání správného tvaru)

3.



experimentuje tvůrčím způsobem
s barvami, dokáže smíchat barvy,
rozezná teplé a studené, světlé a
tmavé barvy



barvy a jejich výrazové možnosti i
smyslové funkce

3.
VV

Rozvíjení smyslové
citlivosti

PRŮŘEZ. TÉMATA
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6.1.1. Rozvoj
schopností
poznávání - smyslové
vnímání,
soustředění, řešení
problému
6.1.3. Seberegulace a
sebe organizace regulace vlastního
jednání a prožívání
6.1.4. Psychohygiena
- dovednosti pro
pozitivní naladění
mysli

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

VÝSTUPY

UČIVO

3.



upravuje esteticky umělecký předmět



modelování, uplatnění různé techniky
(válečkování, otiskování, razítkování…)

3.



zasazuje formy do prostoru sobě
přirozeného



rozvíjení citů pro prostor, modelování
podle skutečnosti s přihlédnutím na
perspektivu předmětu

3.



dokáže rytmicky řadit různé přírodní
prvky, vystřihované tvary



rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

3.



žák kombinuje plochy a barvy tak, aby
byl výsledný rytmus co nejpatrnější



rytmické řešení plochy s využitím různých
prvků ve ( 2-3 ) světlých a tmavých
barvách



uvolňuje své emoce výtvarnou formou



volná práce s barvou (stříkání, fixírování,
tupování…), výběr barev podle nálady
žáka

3.



dovede konfrontovat své vlastní dílo s
přírodou



volné sochařské práce v kombinaci
s přírodními doplňky

3.



vytváří vlastní ilustraci, ke které je
podněcován literárními texty



aktivní práce s ilustrací

3.



poznává rozdíly ve výtvarném
vyjadřování malířů, zvláště ilustrátorů



poznávání různých vyjadřovacích
prostředků porovnáním ilustrací

3.
VV

OBLAST

Uplatňování
subjektivity
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PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.5. Kreativita,
obrazotvornost,
představivost pružnost nápadů,
originalita, schopnost
věci vidět jinak,
citlivost

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA





rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah
k životnímu prostředí, využití témat
k besedám a motivacím

VV-3-1-04 interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření; odlišné interpretace porovnává
se svou dosavadní zkušeností
 ověřuje si vliv své činnosti na okolí



výroba výtvarných dárků k různým
významným příležitostem

6.5.3. Lidské aktivity
a problémy ŽP ochrana ŽP,
hospodaření
s odpady, recyklace
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí-ochrana
ŽP, ochrana zdraví
6.1.8. Komunikace prostředí vytvářené
člověkem, empatie,
neverbální
komunikace
6.1.9. Kooperace práce ve skupinkách,
podřízení se,
dovednost odstoupit
od vlastního nápadu,
dovednost navázat
na druhé

3.





aktivní podílení žáka na vystavených
pracích doplněné textem

3.

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti

nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
 hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji
výtvarnou výpověď a vyjadřuje se
k tvorbě ostatních
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,

3.

3.
VV

4.
VV

Ověřování
komunikačních
účinků

Rozvíjení smyslové
citlivosti

rozvíjí svoji fantazii a dovede hledat
souvislosti vzájemných vztahů

vystavuje své práce

obhajoba výtvarné práce

výtvarné vyjádření věcí, porovnávání
barev, linie, hmatové vnímání tvarů a
materiálů
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6.1.1 rozvoj
schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

proporční vztahy a jiné)
 žák pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření, porovnává je na
základě vztahů, světlonosní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a
jiné
 experimentuje s různými materiály pro 
vizuálně obrazová vyjádření

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na
základě vztahu zrakového vnímání k
vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné
plochy; v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý
model
 vytváří v ploše a prostoru neobvyklé
kombinace svého obrazného
vyjadřování
 zvládá a používá vybrané techniky pro
vyjádření myšlenek a představ

PRŮŘEZ. TÉMATA
a pozornosti

kombinace neobvyklých materiálů



uplatňuje plošné a prostorové vyjádření



uspořádání objektů do celků v ploše a
objemu
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6.1.3 seberegulace a
sebeorganizace –
cvičení sebekontroly
a sebeovládání,
regulace vlastního
jednání
6.1.4 psychohygiena
– dovednosti pro
pozitivní naladění
mysli, dovednosti
pro zvládání stresu,
umění relaxace

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

4.
VV

OBLAST

Rozvíjení smyslové
citlivosti

VÝSTUPY

UČIVO



hledá a snaží se nalézat vhodné
prostředky k zobrazení přírodních jevů





uplatňuje své získané poznatky z
přírody





zobrazuje výtvarně svoje pocity při
proměnách



proměny a projevy energie v přírodě,
zobrazování bouře, mlhy, mraků, blesků,
sopek



zaujímá svůj vlastní estetický postoj



přímé zážitky a zkušenosti žáka, odlišování
výtvorů přírody od lidských výtvorů



pozoruje pozorně předměty a tak si
postupně vytváří vnitřní zásobu
obrazů, které mu slouží jako předlohy
ke kreslení
žák zobrazuje předměty tak, jak se jeví
v jeho oku



pozorování předmětů se zaměřením na
soustředěnost



zobrazování předmětů, kdy pravidla
perspektivy se vyvozují z pozorování



dovede na základě funkce nástroje,
jeho části snáze a přesněji porovnávat
jeho velikost, tvar a poměrnost



kreslení nástrojů, jejich způsob užívání,
poznávání funkcí nástrojů



využívá pro výtvarné vyjádření různých 
textilních materiálů a jejich
dekorativních prvků



využívá psaných, kreslených,
stříhaných a vytrhávaných prvků jako
dekorativního prvku





porovnávání přírody, barevná
proměnlivost struktur, růstu, překrývání a
prolínání, objevování a výtvarné sledování
barevné proměnlivosti přírody
vyjádření linie růstů při kresbě a malbě
rostlin

oděvní tvorba, řešení úkolů dekorativního
charakteru v ploše, řazení prvků v tvarové
a barevné kompozici
návrhy plakátů na školní akce
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY

4.
VV

Uplatňování
subjektivity

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání

uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření;
pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů
a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
 vyjadřuje své představy a fantazii
 vytváří si své představy a porovnává

možné variace a varianty

porovnávání estetické úrovně předmětů
denní potřeby, vlastní návrhy a modely
takových věcí



učí se výtvarně realizovat své prožitky



ilustrace svých prvních knih



projevuje své pocity vyvolané
uměleckými zážitky



výtvarné umění a jeho různé druhy
vyjadřování, balet, hudba, obraz, četba

4.
VV

Ověřování
komunikačních
účinků

UČIVO

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v

sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
 hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji
výtvarnou výpověď, vysvětluje záměr
vlastního výtvarného projevu
 žák vyjadřuje se k tvorbě ostatních,

hledá v ní zdroj pro svá vlastní vizuálně
obrazná vyjádření

PRŮŘEZ. TÉMATA
6.1.5 kreativita –
cvičení pro rozvoj
představivosti,
obrazotvornosti,
originality

výtvarné tvoření pohádkových bytostí,
využívání barevné i tvarové nadsázky

6.1.8 komunikace –
výtvarná výpověď k vlastní tvorbě ve
skupině nebo v kolektivu třídy, hodnocení, dovednosti pro
verbální i neverbální
zdůvodnění a obhájení vlastní tvorby
sdělování, řeč
uměleckých děl

výtvarné vyjádření se k tvorbě ostatních
ve skupině nebo v kolektivu třídy,
tolerance k rozdílným způsobům
výtvarných vyjádření, komunikace se
spolužáky, rodinnými příslušníky
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6.1.9 kooperace a
kompetice při
skupinové tvorbě –
seberegulace,
dovednost ustoupit,
řešení konfliktů,
podřízení se, vedení
skupiny

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

5.
VV

5.
VV

OBLAST

Rozvíjení smyslové
citlivosti

Rozvíjení smyslové
citlivosti

VÝSTUPY

UČIVO





výtvarná výpověď k pozorované umělecké
tvorbě klasické nebo současné ve skupině
nebo v kolektivu

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
 tvoří a porovnává na základě
obrazných vztahů
 popíše subjektivní psychologický

účinek

porovnávání věcí, výtvarné vyjádření jejich
linie, tvarů, materiálů, povrchů, barev,
matů a lesků, vnímání světelných stínů



nalézá vhodné výtvarné prostředky
k zobrazení přírodních jevů





využívá své fantazie pro výtvarné
vyjádření



porovnávání přírody, linie, barva, barevná
proměnlivost, vyhledávání a objevování
tvarově a barevně zajímavých přírodnin,
porovnávání případných souměrností
přírodnin, motýli, brouci, některé listy a
plody
dotváření přírodnin na základě fantazie



vnímá rozmanitost přírody a její různé
výtvarné vyjadřování



rozmanitost přírody a hledání vzájemných
vztahů mezi člověkem a přírodou

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné
plochy; v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý



malby podle volby vycházející
z pozorované skutečnosti i z představ,
malby temperou, suchým pastelem,
kresba tužkou, perem, úhlem, fixou

nalézá různá obrazná vyjádření a
vyjadřuje své prožitky k různému
způsobu umělecké tvorby

uspořádání objektů v prostoru a časovém
průběhu, vyjádření vztahů, pohybu a
prostoru
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

model
 žák vědomě se zaměřuje na projevení
vlastních životních zkušeností


5.
VV

Uplatňování
subjektivity



sochařství a příroda, rozlišování tvarů
přírodních a tvarů opracovaných člověkem

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i
na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy
 projevuje výtvarné ztvárnění
nejbližších sociálních vztahů
 hledá a nalézá vhodné proporce lidské
postavy



malba podle volby vycházejících
z pozorování lidí a jejich projevů



zpřesňování výtvarného vyjádření
proporcí lidské postavy a hlavy



dotváří své získané poznatky a
zaměřuje se na volbu a kombinaci
výtvarných technik



zobrazování lidské postavy v pohybu se
zaměřením vlastního prožitku



zkoumá vztah vlastního těla a pohybu
v prostoru, estetiku pohybu



výtvarné vyjadřování pocitů z hudby



využívá k prožitku hmatové podměty



výtvarné vyjadřování pocitů z různorodých
povrchů vnímaných hmatem



prožívá své nové pocity vyvolané

zrakovým vjemem a svobodně volí a
kombinuje nové prostředky k vyjádření

vyhledává a porovnává sochy v okolí,
socha, sousoší, bysta, reliéf

porovnávání a tvoření hraček, ilustrace
obrazů, využívání výtvarného výrazu linie
vytvořené různými nástroji v různých
materiálech, uplatňování kontrastů a
barev

304

6.5.3.
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
(práce s odpadovým
materiálem)

6.1.1. Rozvoj vnímání
a poznávání
(návštěva výstav)

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč..

OBLAST

5.
VV

Uplatňování
subjektivity

5.
VV

Ověřování
komunikačních
účinků

VÝSTUPY

UČIVO





poznávání různých způsobů malířského
vyjadřování, figura portrét, krajina, zátiší
na příkladech konkrétních výtvarných děl

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace
 žák hledá vztyčné body různých
výtvarných vyjádření a rozvíjí svoje
představy a fantazii
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v
sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
 charakterizuje slovně své hledání
výtvarného vyjádření
 vyjadřuje se k tvorbě ostatních a
uvědomuje si různá výtvarná hlediska



hledání dalších druhů a projevů
výtvarného umění, kniha, písmo,
literatura, film, hudba, divadlo,
architektura







výtvarná výpověď k vlastní tvorbě ve
skupině nebo v kolektivu třídy, hledání
souvislostí, odlišností, zajímavostí
v hodnocení a obhajování vlastní tvorby
z výtvarného hlediska a kvality jeho
proměn
výtvarné vyjádření k tvorbě ostatních ve
skupině nebo v kolektivu třídy,
vyjadřování a vysvětlování výsledků
výtvarné tvorby ostatních podle vlastních
schopností a zaměření, proměny
komunikačního obsahu
výtvarná výpověď k pozorování umělecké
tvorby klasické nebo současné ve skupině
nebo v kolektivu třídy

vyjadřuje své pocity vyvolané
uměleckým zážitkem

vyjadřuje své prožitky ke konkrétním
uměleckým dílům
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PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.9.
Kooperace a
kompetice
(skupinová práce,
práce ve dvojicích)

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
6.

6.

VÝSTUPY

UČIVO

VV-9-1-01
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
1) žák pozná základní prvky vizuálně
obrazných vyjádření (dále jen VOV) a
vztahy mezi prvky, dokáže je
pojmenovat a použít ve vlastní tvorbě
2) žák zvládá uspořádat objekty do celků
v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu podle svého výtvarného
záměru
3) žák si volí prostředky VOV, svou volbu
dokáže zdůvodnit a při výtvarné
činnosti je samostatně použít
4) žák si zvolí samostatně námět na
zadané téma a podle své představivosti
jej vyjádří volitelnými prostředky
VV-9-1-02
Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie
1) žák vybírá a užívá různé typy VOV a
základní prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností
2) žák sdělí (ústně či písemně) z čeho ve

1) prvky VOV: bod, linie, plocha, tvary, objemy, 6.1.5 rozvoj
světlo a stín;
základních rysů
vztahy mezi prvky VOV: podobnost, kontrast,
kreativity
rytmus, struktura
2) uspořádání objektů do celků
3) prostředky VOV:
- kresba (tužkou, pastelkami, fixy, uhlem,
rudkou, suchými pastely, voskovkami)
- malba (temperovými a vodovými barvami)
- prostorová tvorba (modelování, objekty)
- kombinované a jiné techniky
3) volba námětu na zadané téma, např.: Vznik
světa, Jeskynní malby, „Mezopotámský
bestiář“, Babylonská věž, Tutanchamonova
maska, Egyptské malířství, Vázové malířství

- Rozvíjené smyslové
citlivosti

1) typy VOV: objekty, ilustrace textů, volná
kresba a malba, plastika, skulptura, komiks,…
a prostředky VOV: manipulace s objekty,
uspořádání prostoru, akční malba, pohyb
těla,…
2) inspirace, reflexe

- Uplatňování
subjektivity
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PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.1 cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní
- provázanost
s dějepisem,
přírodopisem,
zeměpisem

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence sociální a
personální

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.3.1 zážitky a
zkušenosti z Evropy
a světa; místa,
události a artefakty
v blízkém okolí
mající vztah
k Evropě a světu
6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace

- Rozvíjení smyslové
citlivosti

vlastní tvorbě vycházel, čím se
inspiroval

6.

6.

VV-9-1-03
1) interpretace a práce s obrazovými celky
Žák užívá prostředky pro zachycení jevů s různým zaměřením např.: Život v pravěku,
a procesů v proměnách a vztazích; k
Život ve starověkém Egyptě
tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video,
animace
1) žák vybere a sestaví celek z nabídky
obrazů, takto sestavený celek
interpretuje
VV-9-1-04
Žák vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

1) vlastní styl - VOV a jejich vztahy: barevnost,
zdobnost, stylizace apod.
2) hledání podobností a souvislostí v dílech
ostatních, např.: Jeskynní malby, Babylonská
věž, Egyptské malířství apod.

6.1.5 rozvoj
základních rysů
kreativity

- provázanost
s dějepisem, zeměpisem
- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence občanské

1) žák vybere takové prostředky a jejich
vztahy, které považuje za nejvhodnější
2) žák najde na příkladech děl dalších
autorů vizuální prostředky a jejich
vztahy, které při tvorbě použil
6.

- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní
- kompetence sociální a
personální
- kompetence občanské

VV-9-1-05
1) kontakt s uměleckým dílem v galerii či
Žák rozliší působení vizuálně obrazného muzeu
vyjádření v rovině smyslového účinku, v
rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického
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6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace

- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence občanské

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

obsahu
- exkurze do pavilonu
pravěkého umění
Anthropos v Brně

1) žák využije návštěvu galerie k vnímání
originálu uměleckého díla a uvědomění
si významu vlastního prožitku z
umělecké tvorby v autentickém
prostředí galerie výtvarného umění či
výstavní síně
VV-9-1-06
Žák interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

- provázanost s
dějepisem

1) dějiny výtvarného umění: pravěké umění,
umění starověké Mezopotámie, umění
starověkého Egypta, Antické umění
2) výběr a zpracování historického tématu
formou prezentace, plakátu apod.

1) žák rozpozná charakteristické prvky
uměleckého díla a architektury a utřídí
je do skupin podle uměleckého směru a
historické epochy
2) žák využije různé zdroje (reprodukce
uměleckých děl, fotografie,
videozáznamy, internetové odkazy) pro
svoji vlastní tvorbu a téma, které si
samostatně zvolí
6.

VV-9-1-07
Žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

1) interpretace vlastní tvorby,
osobní postoj v komunikaci

6.3.1 zážitky a
zkušenosti z Evropy
a světa; místa,
události a artefakty
v blízkém okolí
mající vztah
k Evropě a světu
6.3.2 naše vlast a
Evropa
6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace

- Ověřování
komunikačních účinků

6.1.1 cvičení
smyslového vnímání
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě

- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků

- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní
- provázanost
s dějepisem, zeměpisem

- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

1) žák interpretuje (vyloží) výsledek vlastní
tvorby; zaměří se na prostředky, které
použil a které byly pro obsah díla
podstatné
6.

VV-9-1-08
Žák ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

1) komunikační obsah a jeho proměny
2) prezentace

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- kompetence pracovní

- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence
komunikativní

1) žák hledá komunikační obsah VOV a
jeho různé proměny
2) žák hledá vhodnou formu prezentace
7.

VV-9-1-01
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
1) žák pozná základní prvky vizuálně
obrazných vyjádření (dále jen VOV) a
vztahy mezi prvky, dokáže je
pojmenovat a použít ve vlastní tvorbě
2) žák zvládá uspořádat objekty do celků
v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu podle svého výtvarného
záměru
3) žák si volí prostředky VOV, svou volbu

1) prvky VOV: bod, linie, plocha, tvary, objemy, 6.1.5 rozvoj
světlo a stín;
základních rysů
vztahy mezi prvky VOV: podobnost, kontrast,
kreativity
rytmus, struktura
2) uspořádání objektů do celků
3) prostředky VOV:
- kresba (tužkou, pastelkami, fixy, uhlem,
rudkou, suchými pastely, voskovkami)
- malba (temperovými a vodovými barvami)
- prostorová tvorba (modelování, objekty)
- kombinované a jiné techniky
3) volba námětu na zadané téma, např.:
Iniciála, Mozaika, Vitráž
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- Rozvíjené smyslové
citlivosti
- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní
- provázanost
s dějepisem

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

4)

7.

7.

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1) typy VOV: objekty, ilustrace textů, volná
kresba a malba, plastika, skulptura, komiks,…
a prostředky VOV: manipulace s objekty,
uspořádání prostoru, akční malba, pohyb
těla,…
2) inspirace, reflexe

6.1.1 cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně

- Uplatňování
subjektivity

dokáže zdůvodnit a při výtvarné
činnosti je samostatně použít
žák si zvolí samostatně námět na
zadané téma a podle své představivosti
jej vyjádří volitelnými prostředky

VV-9-1-02
Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie

1) žák vybírá a užívá různé typy VOV a
základní prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností
2) žák sdělí (ústně či písemně) z čeho ve
vlastní tvorbě vycházel, čím se
inspiroval
VV-9-1-03
1) interpretace a práce s obrazovými celky
Žák užívá prostředky pro zachycení jevů s různým zaměřením např.: Parafráze obrazu,
a procesů v proměnách a vztazích; k
komiks
tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video,
animace
1) žák vybere a sestaví celek z nabídky
obrazů, takto sestavený celek
interpretuje
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- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence sociální a
personální
- kompetence pracovní

- Rozvíjení smyslové
citlivosti
- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní
- kompetence občanské

Roč.
7.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

VV-9-1-04
Žák vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

1) vlastní styl - VOV a jejich vztahy: barevnost,
zdobnost, stylizace apod.
2) hledání podobností a souvislostí v dílech
ostatních, např.: Mozaika, Vitráž, Románská
architektura, Iniciála apod.

6.1.5 rozvoj
základních rysů
kreativity

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence občanské

1) žák vybere takové prostředky a jejich
vztahy, které považuje pro samostatně
zvolené či zadané téma za nejvhodnější
2) žák najde na příkladech děl dalších
autorů vizuální prostředky a jejich
vztahy, které při tvorbě použil
7.

VV-9-1-05
1) kontakt s uměním – architektura Brna
Žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v
rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického
obsahu

6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace

VV-9-1-06
Žák interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence občanské
- exkurze po gotických
památkách v Brně

1) žák využije návštěvu galerie k vnímání
originálu uměleckého díla a uvědomění
si významu vlastního prožitku z
umělecké tvorby v autentickém
prostředí galerie výtvarného umění či
výstavní síně
7.

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků

- provázanost s
dějepisem

1) dějiny výtvarného umění: Románské umění,
Gotické umění a Renesanční umění
2) výběr a zpracování historického tématu
formou prezentace, plakátu apod.
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6.3.1 zážitky a
zkušenosti z Evropy
a světa; místa,
události a artefakty
v blízkém okolí
mající vztah

- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

k Evropě a světu
6.3.2 naše vlast a
Evropa
6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace

1) žák rozpozná charakteristické prvky
uměleckého díla a architektury a utřídí
je do skupin podle uměleckého směru a
historické epochy
2) žák využije různé zdroje (reprodukce
uměleckých děl, fotografie,
videozáznamy, internetové odkazy) pro
svoji vlastní tvorbu a téma, které si
samostatně zvolí
7.

VV-9-1-07
Žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

1) interpretace vlastní tvorby,
osobní postoj v komunikaci

1) žák interpretuje výsledek vlastní tvorby;
zaměří se na prostředky, které použil a
které byly pro obsah díla podstatné
7.

VV-9-1-08
Žák ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

PRŮŘEZ. TÉMATA

1) komunikační obsah a jeho proměny
2) prezentace

6.1.1 cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- kompetence občanské
- provázanost
s dějepisem, zeměpisem

- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní

- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence
komunikativní

1) žák hledá komunikační obsah VOV a
jeho různé proměny
2) žák hledá vhodnou formu prezentace
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Roč.
8.

OBLAST

VÝSTUPY
VV-9-1-01
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
1) žák pozná základní prvky vizuálně
obrazných vyjádření (dále jen VOV) a
vztahy mezi prvky, dokáže je
pojmenovat a použít ve vlastní tvorbě
2) žák zvládá uspořádat objekty do celků
v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu podle svého výtvarného
záměru
3) žák si volí prostředky VOV, svou volbu
dokáže zdůvodnit a při výtvarné
činnosti je samostatně použít
4) žák si zvolí samostatně námět na
zadané téma a podle své představivosti
jej vyjádří volitelnými prostředky

8.

VV-9-1-02
Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

1) prvky VOV: bod, linie, plocha, tvary, objemy, 6.1.5 rozvoj
světlo a stín;
základních rysů
vztahy mezi prvky VOV: podobnost, kontrast,
kreativity
rytmus, struktura
2) uspořádání objektů do celků
3) prostředky VOV:
- kresba (tužkou, pastelkami, fixy, uhlem,
rudkou, suchými pastely, voskovkami)
- malba (temperovými a vodovými barvami)
- prostorová tvorba (modelování, objekty)
- kombinované a jiné techniky
3) volba námětu na zadané téma, např.:
Metamorfóza, Obličejové rysy, Portrét,
Karikatura

1) typy VOV: objekty, ilustrace textů, volná
kresba a malba, plastika, skulptura, komiks,…
a prostředky VOV: manipulace s objekty,
uspořádání prostoru, akční malba, pohyb
těla,…
2) inspirace, reflexe

1) žák vybírá a užívá různé typy VOV a
základní prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
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6.1.1 cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- Rozvíjené smyslové
citlivosti
- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní

- Uplatňování
subjektivity
- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence sociální a
personální

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

2)

8.

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- kompetence pracovní

6.6.7 výběr a
uplatnění
výrazových
prostředků pro
tvorbu mediálního
sdělení

- rozvíjení smyslové
citlivosti

6.1.5 rozvoj
základních rysů
kreativity

- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků

a osobních zkušeností
žák sdělí (ústně či písemně) z čeho ve
vlastní tvorbě vycházel, čím se
inspiroval

VV-9-1-03
1) fotografie a její možnosti
Žák užívá prostředky pro zachycení jevů
a procesů v proměnách a vztazích; k
tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video,
animace

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní

1) žák poznává metody uplatňované
v současném výtvarném umění a
digitálních médií a experimentuje s nimi
8.

VV-9-1-04
Žák vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

1) vlastní styl - VOV a jejich vztahy: barevnost,
zdobnost, stylizace apod.
2) hledání podobností a souvislostí v dílech
ostatních, např.: Portrét, Karikatura

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence občanské

1) žák vybere takové prostředky a jejich
vztahy, které považuje pro samostatně
zvolené či zadané téma za nejvhodnější
2) žák najde na příkladech děl dalších
autorů vizuální prostředky a jejich
vztahy, které při tvorbě použil
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Roč.
8.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

VV-9-1-05
1) výběr obrazů podle různých kritérií
Žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v
rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického
obsahu

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní

1) žák vybere z nabídky obrazů ty, které
jako celek především působí na jeho
smysly nebo vyjadřují jeho osobní nebo
společenskou zkušenost či představu
8.

VV-9-1-06
Žák interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

1) dějiny výtvarného umění: Renesance,
Baroko

1) žák rozpozná charakteristické prvky
uměleckého díla a architektury a utřídí
je do skupin podle uměleckého směru

8.

VV-9-1-07
Žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

1) interpretace vlastní tvorby, osobní postoj v
komunikaci
2) prezentace vlastní tvorby, porovnávání
s jinými díly

1) žák interpretuje (vyloží) výsledek vlastní
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6.3.1 zážitky a
zkušenosti z Evropy
a světa; místa,
události a artefakty
v blízkém okolí
mající vztah
k Evropě a světu
6.3.2 naše vlast a
Evropa
6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace

- Ověřování
komunikačních účinků

6.1.1 cvičení
smyslového vnímání
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně

- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků

- kompetence k učení
- kompetence občanské
- provázanost
s dějepisem

- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

tvorby; zaměří se na prostředky, které
použil a které byly pro obsah díla
podstatné
2) žák prezentuje výsledek vlastní tvorby;
svoji interpretaci porovná s
interpretacemi ostatních; sdělí, v čem
se interpretace shodují a v čem odlišují
8.

VV-9-1-08
Žák ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

1) komunikační obsah a jeho proměny
2) prezentace

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- kompetence občanské

- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence
komunikativní

1) žák hledá komunikační obsah VOV a
jeho různé proměny
2) žák hledá vhodnou formu prezentace
9.

VV-9-1-01
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
1) žák pozná základní prvky vizuálně
obrazných vyjádření (dále jen VOV) a
vztahy mezi prvky, dokáže je
pojmenovat a použít ve vlastní tvorbě
2) žák zvládá uspořádat objekty do celků
v ploše, objemu, prostoru a časovém

1) prvky VOV: bod, linie, plocha, tvary, objemy, 6.1.5 rozvoj
světlo a stín;
základních rysů
vztahy mezi prvky VOV: podobnost, kontrast,
kreativity
rytmus, struktura
2) uspořádání objektů do celků
3) prostředky VOV:
- kresba (tužkou, pastelkami, fixy, uhlem,
rudkou, suchými pastely, voskovkami)
- malba (temperovými a vodovými barvami)
- prostorová tvorba (modelování, objekty)
- kombinované a jiné techniky
3) volba námětu na zadané téma, např.:
Impresionismus, Kubismus, Plakát, návrh CD
obalu
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- Rozvíjené smyslové
citlivosti
- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní
- provázanost
s dějepisem

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

3)

4)

9.

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1) typy VOV: objekty, ilustrace textů, volná
kresba a malba, plastika, skulptura, komiks,…
a prostředky VOV: manipulace s objekty,
uspořádání prostoru, akční malba, pohyb
těla,…
2) inspirace, reflexe

6.1.1 cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
6.1.2 já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně

- Uplatňování
subjektivity

6.6.7 výběr a
uplatnění
výrazových
prostředků pro
tvorbu mediálního
sdělení

- Rozvíjení smyslové
citlivosti

průběhu podle svého výtvarného
záměru
žák si volí prostředky VOV, svou volbu
dokáže zdůvodnit a při výtvarné
činnosti je samostatně použít
žák si zvolí samostatně námět na
zadané téma a podle své představivosti
jej vyjádří volitelnými prostředky

VV-9-1-02
Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie
1) žák vybírá a užívá různé typy VOV a
základní prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností
2) žák sdělí (ústně či písemně) z čeho ve
vlastní tvorbě vycházel, čím se
inspiroval

9.

VV-9-1-03
1) počítačová grafika, fotografie, animace
Žák užívá prostředky pro zachycení jevů
a procesů v proměnách a vztazích; k
tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video,
animace
1) žák poznává metody uplatňované
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- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence sociální a
personální

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence
komunikativní
- kompetence pracovní

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1) vlastní styl - VOV a jejich vztahy: barevnost,
zdobnost, stylizace apod.
2) hledání podobností a souvislostí v dílech
ostatních, např.: Impresionismus,
Postimpresionismus, Kubismus apod.

6.1.5 rozvoj
základních rysů
kreativity

- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků

v současném výtvarném umění a
digitálních médií a experimentuje s nimi

9.

VV-9-1-04
Žák vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

- kompetence k učení
- kompetence k řešení
problémů
- kompetence občanské

1) žák vybere takové prostředky a jejich
vztahy, které považuje pro samostatně
zvolené či zadané téma za nejvhodnější
2) žák najde na příkladech děl dalších
autorů vizuální prostředky a jejich
vztahy, které při tvorbě použil
9.

VV-9-1-05
1) výběr obrazů podle různých kritérií
Žák rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v
rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického
obsahu
1) žák vybere z nabídky obrazů ty, které
jako celek především působí na jeho
smysly nebo vyjadřují jeho osobní nebo
společenskou zkušenost či představu
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- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní

Roč.
9.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

VV-9-1-06
Žák interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

1) dějiny výtvarného umění: umělecké směry
19. století a počátku 20. století
2) výběr a zpracování historického tématu
formou prezentace, plakátu apod.

6.3.3 kořeny a
zdroje evropské
civilizace
6.4.1 poznávání
- kompetence k učení
vlastního kulturního - kompetence občanské
zakotvení
- provázanost
s dějepisem

1) interpretace vlastní tvorby a její porovnání
s výtvarnými směry

6.1.1 cvičení
smyslového vnímání
6.4.1 poznávání
vlastního kulturního
zakotvení

1) žák rozpozná charakteristické prvky
uměleckého díla a architektury a utřídí
je do skupin podle uměleckého směru a
historické epochy
2) žák využije různé zdroje (reprodukce
uměleckých děl, fotografie,
videozáznamy, audionahrávky,
internetové odkazy) pro svoji vlastní
tvorbu a téma, které si samostatně zvolí
9.

VV-9-1-07
Žák porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- Ověřování
komunikačních účinků

- Uplatňování
subjektivity
- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence k učení
- kompetence
komunikativní

1) žák interpretuje výsledek vlastní tvorby;
zaměří se při tom na prostředky, které
použil, a na jejich podobnosti či
odlišnosti s prostředky, které byly
využívány různými výtvarnými styly
(např.: impresionismem, kubismem
apod.)
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Roč.
9.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

VV-9-1-08
Žák ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

1) komunikační obsah a jeho proměny
2) prezentace

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
- Ověřování
komunikačních účinků
- kompetence
komunikativní

1) žák hledá komunikační obsah VOV a
jeho různé proměny
2) žák hledá vhodnou formu prezentace
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Hudební výchova
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět hudební výchova je součástí oblasti Člověk a kultura. Spolu s výtvarnou
výchovou pomáhá formovat náhled žáků na kulturní události doby minulé i současné a umožňuje
poznávání světa z emocionální stránky. Pomocí obou výchov poznává žák procesy a výsledky
duchovní činnosti člověka, seznamuje ke s díly hudebního a výtvarného umění a pomocí nich se učí
chápat okolní svět. V procesu estetického osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění
jedince, který je postupně schopen i nonverbálního vyjádření prostřednictvím tónů, barev, gest,
mimiky, pohybu atd. Citlivým přístupem je rozvíjena kreativita žáka zejména v oblasti poznávání
jednodušších skladeb (zejména písní). Ty pak umožňují pochopit základní elementy hudební tektoniky
a postupně seznamovat žáky i s díly hlubšího uměleckého významu, jejichž porozuměním získávají
rozhled v širokém spektru současné hudební produkce.
Hudební výchova je předmět s dotací 1 hodiny týdně od 1. do 9. ročníku. Pokud to lze, je velice
vhodné soustředit výuku do odborné učebny vybavené notovou tabulí, rytmickými či melodickými
hudebnímu nástroji, samozřejmostí je nástroj, který užívá při výuce učitel (klavír, kytara) a další
názorné pomůcky včetně hudebních nosičů. Součástí vyučovacího předmětu hudební výchova jsou
výchovné koncerty, ukázky hudebních děl nebo i životopisné či vzdělávací filmy s vazbou na konkrétní
osobnosti či události. Vzhledem k výborné úrovni brněnské muzikálové scény jsou podle času
zařazovány do hodin hudební výchovy na 2. stupni nahrávky muzikálů Městského divadla Brno.
Na 1. stupni se žáci v předmětu hudební výchova seznamují se základními hudebně výrazovými
prostředky, učí se s nimi pracovat a využívat je k poznávání uměleckých děl ve snaze pochopit je a
naučit se je třeba i slovně či nonverbálně popsat.
Na 2. stupni se otevírá cesta k širšímu pohledu na hudební kulturu. Žáci jsou seznamování
s historickými souvislostmi, inspirací se jim stávají i díla literární nebo dramatická (divadlo, film). Snaží
se nalézat vztahy mezi jednotlivými druhy umění, získávají nové dovednosti a poznatky překračující
rámec hudební výchovy (např. schopnost hudebně-dramatického ztvárnění zvolené písně či skladby),
učí se hlouběji poznávat nabízená hudební díla a vyjádřit se k nim.
Učivo hudební historie na 2. stupni je zejména v 6. a 7. ročníku je žákům zprostředkováno
metodou SOLE. Tato skupinová práce a prezentace získaných informací motivuje žáky k samostatné
poznávací činnosti, která je často provázena pozitivním hodnocením. Při této metodě jsou u žáků
rozvíjeny kompetence k učení, dále kompetence komunikativní a sociální.
Hudební výchova směřuje žáka k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností a k jejich využití jako prostředku
komunikace. Cílem vokálních činností je práce s lidským hlasem, kdy dochází ke kultivovanému
pěveckému projevu, k uplatňování správných pěveckých návyků. Smyslem instrumentálních činností
je schopnost hry na různé hudební nástroje a jejich použití v jiných činnostech.
Poslechová činnost umožňuje žákům aktivní vnímání hudebního díla a podporuje schopnost žáka
v orientaci žánrových a stylových hudebních projevech a učí žáka hudbu analyzovat, případně
eliminovat nežádoucí projevy. Hudebně pohybové činnosti jsou zejména pro mladší věkové kategorie
velice podnětným momentem v poznání tanečních děl a jsou zdrojem hudebně pohybových
dovedností žáků.
Cílové zaměření předmětu hudební výchova (VVS) vede žáka k
- pochopení hudebního díla jako prostředku poznání duchovního života a k užití hudebních
výrazových prostředků jako nástroje komunikace
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-

chápání hudebního umění jako součásti kulturního života společnosti
spoluvytváření podmínek pro hudební tvorbu, pochopení a poznávání hudebních hodnot
v širších sociálních a kulturních souvislostech
uvědomování sebe sama jako svobodného jedince – vazba k obohacování vlastního
emocionálního života
schopnosti žáka tvořivě domýšlet jednoduché poznané hudebně výrazové prostředky ve
všech výše jmenovaných činnostech
rozvíjet výrazové prostředky hudby i v jiných kulturních oblastech (zejména uměnovědných
předmětech)
dovednosti získané v jiných hudebně výchovných institucích vhodně využít v hudební
výchově při vhodné motivaci ostatních žáků
pochopení obsahové stránky zpívaných písní ve snaze rozšířit význam textové složky v rámci
mezipředmětových vztahů, ale i pro další rozvoj žáka

Při hodnocení využívá učitel zájmu žáka zejména v oblasti pěveckých a instrumentálních činností
(hodnocení známkami 1- 5), dále v oblasti hudební historie (včetně poslechových činností) formu
testů – zejména na 2. stupni (vždy po důkladném opakování tematického okruhu). Do klasifikace
zahrnuje rovněž přístup žáka k dané problematice, snahu, zájem o učivo i aktuální hudební dění ve
společnosti, které se váže k učivu.
Při tematice vztahující se k jiným formám umění spolupracuje učitel s vyučujícím daného
předmětu a umožní žákům snazší názorné propojení daného učiva (výtvarná výchova, dějepis, český
jazyk, zeměpis…).
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Roč.

OBLAST

1. STUPEŇ
1.
Vokální činnosti

Instrumentální
činnost

Hudebně
pohybové činnosti

VÝSTUPY

UČIVO

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
 Správně dýchá, otevírá ústa, zpívá
s oporou bránice
 Dodržuje zásady hlasové hygieny
 Při výdechu aplikuje syčení, foukání…
 Zopakuje hrané rytmicko-melodické
motivy
 Osvojí si a zvládá 10 nových písní
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
 Správně používá nástroje Orffova
instrumentáře
 Na zvoleném nástroji (triangl, dřívka,
bubínek apod.) doprovodí píseň (dle
svých možností)
 Melodizuje jednoduché texty (říkadla,
podstatná jména)
 Zapojuje se do hudebních her (otázka –
odpověď, ozvěna)



Pěvecký projev a rytmické schopnosti



Hra na hudební nástroje



Rytmizace a melodizace

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící

hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
 Účastní se hudebně pohybových her
 Písně doprovodí jednoduchými
pohybovými prvky
 Zpěv nebo pohyb doprovází hrou na
tělo – tleskání, pleskání, podupy
 Pochoduje za doprovodu hudby

Pohybový doprovod znějící hudby,
hudebně pohybové hry, pochod
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

2.

OBLAST

VÝSTUPY

Poslechové
činnosti

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
 Dokáže v klidu vyslechnout ukázky
hudby různých žánrů (taneční, lidovou,
pochodovou, ukolébavku apod.),
 Zná podle melodie hymnu ČR
 Rozlišuje zvuky kolem sebe, pozná tón, 
mluvení a zpěv, rozliší hlas mužský,
ženský a dětský
 Rozpozná tón dlouhý a krátký, vysoký a
hluboký
 Rozliší pojmy rychle a pomalu, potichu a
nahlas
 podle zvuku a tvaru rozliší a pojmenuje 
nejznámější hudební nástroje

Hudební styly a žánry

Hudební nauka




Nota celá, notová osnova, houslový klíč

Vokální činnosti

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic

intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
 Podle svých možností zpívá čistě a
rytmicky přesně
 Zpívá s oporou bránice, správně dýchá
 Uplatňuje rozezpívání, zásady hlasové
hygieny
 Osvojí si 10 nových písní
 Zazpívá vzestupnou a sestupnou melodii

Pozná notu celou, taktovou čáru
Pozná a v rámci svých možností napíše
houslový klíč, notu celou (tvar)

UČIVO



Zvuk, tón, kvalita tónu

Hudební nástroje

Pěvecký projev a rytmické schopnosti
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



Při zpěvu sleduje melodii v notovém
záznamu
Při zpěvu reaguje na předehru, mezihru
a dohru



Vybrané písně, jejich notový záznam

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
 Vytleská rytmus se čtvrťovými a
půlovými notami
 Melodizuje jednoduché texty
 Zapojuje se do hudebních her (ozvěna,
hudební otázka a odpověď)
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
 Používá nástroje Orffova instrumentáře
 Doprovodí písně jednoduchým rytmem



Rytmizace a melodizace, melodický
doprovod



Hra na hudební nástroje


Instrumentální
činnost

Hudebně
pohybové činnosti

Poslechové
činnosti

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící

hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
 Zapojuje se do hudebně pohybových
her
 Zvládá jednoduchý taneční pohyb
 Doprovodí písně hrou na tělo
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
 Dokáže vyslechnout v klidu krátké
hudební ukázky různých žánrů
 Pracuje s krátkými hudebními ukázkami,
rozliší píseň lidovou, umělou

Seznámí se s prací dirigenta a jeho
potřebností

Pohybový doprovod znějící hudby,
hudebně pohybové hry, hra na tělo

Hudební styly a žánry, práce dirigenta
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

Hudební nauka

3.

Vokální činnosti

Instrumentální
činnosti

VÝSTUPY

UČIVO




Seznámí se s dalšími hudebními nástroji 
Pozná hudební nástroje sluchově a
vizuálně





Napíše houslový klíč
Zapíše noty celé, půlové, čtvrťové
Dokáže noty různých hodnot vyhledat
v notovém zápisu



Houslový klíč, notová osnova, noty celé,
půlové, čtvrťové, notová řada





Pozná a vysvětlí označení repetice
Zpívá podle dynamických značek
Rozliší melodii sestupnou a vzestupnou
podle poslechu i zápisu



Dynamické značky, repetice, vzestupná a
sestupná melodie









hlasová rozcvička
prvky pěvecké techniky
tónina dur a moll
rytmizace a melodizace ve 2/4 a 3/4 taktu
noty a pomlky půlové, čtvrťové a
osminové
dirigování ve 2/4 a 3/4 taktu
těžká a lehká doba



hra na jednoduché Orffovy nástroje

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
 zvládá hlasovou rozcvičkou
 při zpěvu umí správně aplikovat
nádechy
 ovládá melodii vzestupnou a sestupnou
 rozeznává noty a pomlky půlové,
čtvrťové a osminové, noty c1 – c2
 pracuje s takty 2/4 a 3/4
 pozná 10 písní v tónině dur i moll
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
 žák je schopen jednoduchého
rytmického doprovodu ve 2/4, 3/4 taktu
 rytmicky doprovází svůj zpěv nebo zpěv
spolužáka

Hudební nástroje
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Hudebněpohybové
činnosti

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
 žák se zapojuje do jednoduchých
pohybových her
 učí se základní taneční kroky – polka,
valčík
 taktuje 2/4 a 3/4 takt
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
 žák sleduje kratší poslechové skladby
(Smetana, Dvořák)
 rozlišuje při poslechu hudební nástroje
 rozlišuje různé druhy hudby (hudba
vážná, moderní, k tanci, poslechu,…),
 žák rozeznává hudební značky – noty,
pomlky
 umí rozdělit hudební nástroje na
strunné, dechové a bicí






pohybové hry
nácvik polky, valčíku a mazurky
hra na tělo
taktování na 2 a 3 doby



poslech vybraných skladeb (Smetana,
Dvořák, Beethoven, Mozart)
hudební nástroje
společenské funkce hudby, hudba dříve a
dnes

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
 žák používá vědomosti a dovednosti
získané v nižších ročnících
 používá hlasovou rozcvičku, dbá na
hlasovou hygienu
 zvládá melodii vázanou, odsazovanou
 rozeznává melodii ukončenou a
neukončenou

Poslech

Hudební nauka

4.

Vokální činnosti






hudební značky, noty, pomlky



hudební nástroje, dělení




hlasová rozcvička
práce s písněmi dur a moll





rytmické nepravidelnosti - synkopa
melodie ukončená a neukončená
nácvik vybraných písní





dirigování ve 4/4 taktu
metrum a rytmus
česká státní hymna-opakování
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



Instrumentální
činnosti

Hudebněpohybové činnosti

Poslech hudby

diriguje a reaguje na gesta dirigenta
v taktech 2/4, 3/4 a 4/4
 rozlišuje metrum a rytmus
 při rytmizaci dokáže obměňovat
hudební modely
HV-5-1-03 využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché, popřípadě složitější hudební
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých
individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
 dokáže jednoduše doprovodit svůj nebo
spolužákův zpěv
 upevňuje dovednosti a znalosti z nižších
ročníků – používá metrum, rytmus
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s
využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace
 je schopen zvládnout kroky polky,
valčíku, mazurky, popu a country hudby
 taktuje na 4 doby
 zapojuje se do hry na tělo
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny
 sleduje poslechové skladby (Smetana,
Dvořák, Mozart, Čajkovskij)



doprovod písní s jednoduchými
rytmickými nástroji




polka, valčík, mazurka, pop, country
taktování na 4 doby




poslech vybraných známých skladeb
polka, valčík, pop, pochod, …




písně lidové a umělé
hudební nástroje
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

Hudební nauka

VÝSTUPY




rozeznává polku, valčík, pochod
rozlišuje písně lidové a umělé
rozlišuje hudební nástroje



rozpoznává noty a pomlky celé, půlové,
čtvrťové a osminové
umí zapsat tónovou řadu c1 – c2
umí napsat noty na pomocné linky



5.

Vokální činnosti

Hlasová hygiena

Hudební teorie

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
 zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě durovou melodiijednohlasou nebo píseň
 umí správně dýchat, užívá nádechové
pauzy na začátku i během písně
 správně frázuje
 zvládá hlasovou rozcvičku podle pokynů
učitele
 osvojuje si nutnost hlasového cvičení
v každé hodině
 čtení a psaní not v houslovém klíči,
jednočárkované oktávě (+ část
dvoučárkované)
 znalost délky not a pomlk
 orientace v jednoduché partituře (písně)
 zvládne rytmus nacvičované písně
 pozná rozdíl 2/4, 3/4 taktu

UČIVO





postupná tónová řada v rozsahu oktávy
noty a pomlky, noty s tečkou
pomocné linky




10-15 písní durových (i mollových)
opakování české státní hymny



technika nácviku správného dýchání
(syčení, houkání, přivonění, foukání)
vybrané písně
hlasová cvičení, navození hlavového tónu
postup od „brumenda“ k artikulačním
cvičením










Zápis not od c1 do g2, bezpečné užití
nožiček u not
průběžné užívání not a pomlk
v nacvičované písni
nácvik a průběžné opakování písní
u každé písně zvládnutí všech uvedených
pojmů
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

Instrumentální
činnosti

HV-5-1-02 realizuje podle svých

individuálních schopností a dovedností
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou

pomocí not

Pohybové činnosti

Poslechové
činnosti

HV-5-1-03 využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché, popřípadě složitější hudební
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
 hraje na Orffovy hudební nástroje
 rozliší předehru, mezihru a dohru
 v daném předpisu taktu umí sám
vytvořit vhodný rytmus a zapsat ho
 rozlišuje metrum, rytmus
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s
využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace
 zvládne dirigování 2/4 a ¾ taktu
 umí vymezený 2- a 3- dobý rytmus
zvládnout taneční formou
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny
 na základě předchozích zkušeností zná
osobnosti české hudby – život, dílo a
praktické ukázky

UČIVO
uplatnění hudebních nástrojů
v samostatných cvičeních i písních
nacvičované písně
úkoly samostatně řešené nebo kolektivní
formou – zapojení fantazie dětí



na základě zvládnutí dirigentských gest
(jednoduché provedení) použití u
nacvičovaných písní



opakovaný poslech již známých skladeb B.
Smetany a A. Dvořáka, vhodné doplnění a
rozšíření poslechu (dle volby učitele)
ukázky skladeb za účelem poznání
nástrojů strunných a dechových
zařazení ukázek moderní hudby, kterou
děti poslouchají doma – která se jim líbíobjasnění pojmů (např. techno, kýč….)
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA





nácvik 10 písní

6.1.5 Kreativita

1 k. k učení
6 k. pracovní




správná výslovnost textu
slovní výklad zvolené písně, správné
uchopení obsahu, deklamace textu, poté
dokončení nácviku s melodií
vybraná dynamická znaménka






Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
6. Vokální činnosti







rozezná hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální
zvládne pojmy opera, koncert …
umí slovně popsat, co ho na hudbě
zaujalo
dokáže se podělit o dojmy a zážitky
hudebních produkci, které poslouchá
např. doma nebo na koncertech

podle individuální předpokladů zpívá
jednohlasou melodii zvolené písně
zřetelně artikuluje, chápe obsah písně
učí se správně frázovat a vyjádřit výraz
při zpěvu používá dynamická znaménka
orientuje se v notovém zápisu (repetice,
synkopa….)
umí zazpívat a zadirigovat českou
hymnu





hudebních označení repetice, synkopa,
legato, ligatura
česká státní hymna
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Hlasová hygiena



uplatňuje poznané návyky v praxi,
správně dýchá – nejen při zpěvu
šetří si svoje hlasové ústrojí zejména
v mimoškolních aktivitách





různé techniky hlasové rozcvičky
dechová cvičení
artikulační cvičení

umí zapsat a přečíst noty cca přes 2
oktávy
bezpečně pozná a sám v praxi používá
různé hodnoty not a pomlk
zná a užívá hudební značky - legato,
ligatura
pozná dynamická znaménka
pozná hudební nástroje podle popisu i
znění
umí určit mužské a ženské hlasy
využívá dětských hudebních nástrojů
jako možného doprovodu písní
zvládne vyjádřit přízvučnou a
nepřízvučnou dobu
umí zařadit známé hudební nástroje do
skupin, pozná je podle ukázek
vzhledem ke svému věku opakuje
taneční kroky - polku a valčík
zadiriguje 2/4, ¾ takt



čtení a zápis not – jedno- a dvoučárkovaná
oktáva
zápis not a pomlk v taktech
2/4, 3/4, 4/4 takt
metrum, rytmus
legato, ligatura, repetice, synkopa
dynamická znaménka
rozdělení hudebních nástrojů do skupin
rozdělení ženských a mužských hlasů


Hudební teorie







Instrumentální
činnosti






Pohybové činnosti




Poslechové činnosti 















zvládnutí metodiky různých hudebních
nástrojů Orffova instrumentáře
přízvučné a nepřízvučné doby



hudebních nástrojů – rozdělení do skupin



základní kroky ve 2/4, ¾ taktu



dirigentská gesta 2/4, 3/4 takt

umí ztvárnit rituály v pravěku
umí vysvětlit význam hudby a kultury ve
starověku
pozná naše nejstarší hymnické písně a
chorální melodii




hudba v pravěku
hudba ve starověku




dokáže zařadit období hudební
renesance do vývojové řady slohů



hymnické písně ve středověku, chorál,
vybrané hudební ukázky české, evropské,
duchovní i světské
pojem renesance – význam pro další
hudební vývoj
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1 k. k učení
6 k. pracovní

1 k. k učení
3 k. komunikativní
6 k. pracovní

6.1.5 Kreativita

3 k. komunikativní
4 k. sociální a personální
6 k. pracovní

3 k. komunikativní
4 k. sociální
5 k. občanské
6.3.2. objevujeme
3 k. komunikativní
Evropu a svět
4 k. sociální
6.2.1. občanská
5 k. občanské
společnost a škola
6.4.3. etnický původ

Roč.
7.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Vokální činnosti



při uplatňování správných pěveckých
dovedností rozšiřuje hlasový rozsah
zvládne intonačně zvolené písně
umí výrazově zazpívat hymnu




nácvik vybraných písní
zpěv populárních písní

6.1.5 Kreativita
6.3.2. objevujeme
Evropu a svět



opakování státní hymny

dokáže v hodině i mimo bezpečně
zvládnout správné nasazení a sílu hlasu
umí pracovat s hlasem a šetřit ho



před nácvikem písní pravidelně zařazena
hlasová rozcvička – různé techniky dýchání
i rozezpívání

1 k. k učení
6 k. pracovní

umí zapsat noty v rozsahu g – c3
umí použít všechny pomlky
zvládne jednoduchý rytmický diktát
zvládá rytmický 2 (3) hlas
rozpozná metrum, rytmus, rytmické
nepravidelnosti
zvládá rytmus 2/4, ¾, 4/4
umí rozpoznat a znázornit těžkou a
lehké doby v taktu
pozná pomlky a dodržuje je
umí využít Orffovy nástroje v dané písni
dirigentská gesta – opakování







zápis a čtení not v rozsahu g a c3
výška a délka not
zápis rytmických cvičení
rytmická cvičení dle vlastní tvorby žáků
rytmický 2 (3) hlas - zápis

1 k. k učení
3 k. komunikativní
6 k. pracovní




zvolené písně - rytmická stránka
přízvučné a nepřízvučné doby





zvolené písně - fráze – dodržování
Orffovy nástroje – použití v praxi
dirigování, propojení poslechu a pohybu

seznámí se s ukázkami barokních děl
pozná hlavní představitele
seznámí se s ukázkami klasických děl
Mozartovy a Beethovenovy, pozná
vybrané ukázky
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění



Pojem baroko – vznik nových forem,
význam hudby, představitelé
Pojem hudební klasicismus – přínos pro
evropskou hudební kulturu
Představitelé
Znaky architektury a výtvarného umění
baroka a klasicismu



Hlasová hygiena




Hudební teorie







Instrumentální
činnosti




Pohybové činnosti





Poslechové činností 
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6.1.5 Kreativita
6.2.1. občanská
společnost a škola

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1 k. k učení
6 k. pracovní

3 k. komunikativní
4 k. sociální
6 k. pracovní

3 k. komunikativní
4k. sociální
5 k. občanské
6.3.2. objevujeme
3 k. komunikativní
Evropu a svět
4 k. sociální
6.4.3. etnický původ 5 k. občanské

Roč.
8.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Vokální činnosti



HV-9-1-01 využívá své individuální
hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
HV-9-1-04 realizuje podle svých
individuálních schopností a dovedností
písně a skladby různých stylů a žánrů
pozná ligaturu, legato, synkopu
užívá bráničního dýchání nejen při
zpěvu
zná a správně používá zásady šetrného
použití svého hlasu







rozšiřování hlasových cvičení o jazykolamy
procvičování technik žeberně-bráničního
dýchání

1 k. k učení
6 k. pracovní

1 k. k učení
3 k. komunikativní
6 k. pracovní



Hlasová hygiena








6.1.5 Kreativita
nácvik vybraných 10 (převážně umělých)
6.3.2. objevujeme
písně – seznámení textové i melodické
Evropu a svět
stránky
dynamická označení, postupné rozšiřování
opakování termínů ligatura, repetice,
legato, staccato, akcent

Hudební teorie





zná dynamická označení v písních
používá dynamická znaménka
bezpečně znázorní rytmus, metrum





opakování čtení a psaní not od g do c3
dynamická označení
dotváření více rytmických linií k danému
metru

Instrumentální
činnosti



HV-9-1-04 realizuje podle svých
individuálních schopností a dovedností
písně a skladby různých stylů a žánrů
dokáže spojit zpěv a rytmický doprovod



vybrané písně a skladby - použití
vhodných rytmických nástrojů



vokální a instrumentální dovednosti
na praktických ukázkách skladeb
poslech skladeb různého tempa – různých
stylových žánrů – vytváření odpovídajícího
pohybového ztvárnění



Hudebně pohybové 
činnosti


zadiriguje jednoduchou píseň

zachytí jednoduchý pohybový doprovod

Poslechové činnosti 


chápe rysy romantické hudby
vysvětlí význam hudby v raném
romantismu
srovná vývoj romantismu v literatuře a
hudbě
rozpozná ukázky tanců jednotlivých
národů











PRŮŘEZ. TÉMATA

hudební romantismus – rozdělení
raný romantismus – umělá píseň,
skladatelé
výklad a poslech ukázek romantismu
národní hudba
novoromantismus – význam, představitelé
hudební formy novoromantismu

334

6.1.5 Kreativita

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1 k. učení
2 k. řešení problémů
5 k. občanské
6 k. pracovní

3 k. komunikativní
4 k. sociální
6 k. pracovní

3 k. komunikativní
4 k. sociální
5 k. občanské
6.3.2. objevujeme
3 k. komunikativní
Evropu a svět
4 k. sociální
6.2.1. občanská
5 k. občanské
společnost a škola
6.4.3. etnický původ

Roč.

9.

OBLAST

Vokální činnosti

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA







6.6.7. tvorba
mediálního sdělení





Hlasová hygiena

Hudební teorie

Instrumentální
činnosti










umí vyslovit soud o znějící hudbě
HV-1-9-07 zařadí na základě
individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá
dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i
vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
HV-9-1-04 realizuje podle svých
individuálních schopností a dovedností
písně a skladby různých stylů a žánrů
umí dobře zacházet se svým hlasem
užívá všechny druhy nádechů
pečuje o svůj hlas nejen v hodině HV
orientuje se v partituře písně či skladby
– teoretické pojmy aplikuje do praxe
HV-9-1-03 reprodukuje na základě
svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-01 využívá své individuální
hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách










poslech ukázek
paralela literárního a hudebního
romantismu
hudba jednotlivých národů

česká hudba – ukázky děl B. Smetany, A.
Dvořáka
6.1.5 Kreativita
Zvolené písně podle přání žáků
6.3.2. objevujeme
(z domácích muzikálů)
Evropu a svět
kánon – na základě dobré znalosti
lidových písní zvládnutí dvojhlasé techniky
paralelní zpěv tří lidových písní ve stejném
metru jako výraz tříhlasé polyfonie (dle
schopností žáků)
zpěv dur a moll řady (akordu)
populární písně - obsahová stránka písní

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1 k. k učení
2 k. k řešení problémů 5
k. občanské
6 k. pracovní




hlasová hygiena
nádech na počátku písně, v pauze, mezi
frázemi a rychlé přidechnutí

1 k. učení
6 k. pracovní



aplikace teoretických poznatků
v praktických hudebních ukázkách
procvičování rytmů a metra
opakování rozdělení skupin nástrojů
orchestru, folklórního souboru a
moderních hudebních skupin
užití rytmických nástrojů k dané písni
vytváření vlastních produkcí v kolektivu
pomocí různých technik (rap, beat box…)
rytmus a metrum ve vybraných ukázkách

1 k. k učení
3 k. komunikativní
6 k. pracovní
3 k. komunikativní
4 k. sociální
6 k. pracovní
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6.1.5 Kreativita

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

Hudebně pohybové 
činnosti


Poslechové činnosti 





UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců
různých stylových období, zvolí
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou
vazbu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění
seznamuje se s nejznámějšími ukázkami
děl českých autorů
pozná význam a přínos českých
hudebních velikánů
HV-1-9-07 zařadí na základě
individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami



6.1.5 Kreativita

HV-9-1-06 orientuje se v proudu
znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam
v hudbě a na základě toho přistupuje
k hudebnímu dílu jako logicky
utvářenému celku







pohybové ztvárnění zvolené písně,
skladby
opakování známých např. muzikálových
ukázek – výraz
taneční kroky 2/4,3/4 rytmu – opakování
rytmická stránka vybraných ukázek



hudba, pohyb, literatura - hledání
společných a odlišných znaků



česká národní hudba – osobnosti
Smetana, Dvořák, Janáček
ukázky nejznámějších děl
aktuální výročí jubilantů
poslouchané skladby – sémantický popis
slovní vyjádření významu české hudby







přínos jednotlivých slohových období pro
následující generace – slovní vyjádření –
začlenění dané ukázky do hudebního
vývoje
znalost hudebních velikánů jako nutnost
všeobecného rozhledu před vstupem na
střední školu
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6.3.2. objevujeme
Evropu a svět
6.2.1. občanská
společnost a škola

6.6.7. tvorba
mediálního sdělení

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
3 k. komunikativní
4 k. sociální
5 k. občanské

3 k. komunikativní
4 k. sociální
5 k. občanské

Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Tělesná výchova je vyučována v prvním až devátém ročníku a je součástí vzdělávací oblasti
ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně ve třídách bez sportovního zaměření.
Sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají dotaci 5 hodin týdně. Důležité pro vytváření
pozitivního vztahu je výuka v prvním období, kdy si žáci vytváří kladný vztah k předmětu a základní
pohybové dovednosti a správné pohybové návyky. V pozdějším období je důležité udržet vhodnou
formou zájem o tělesnou výchovu a o zvyšování fyzické kondice, dokázat sebekriticky hodnotit svůj
zdravotní stav a nasměrovat žáky k mimoškolním pohybovým aktivitám. Žáci se učí reagovat
na nejběžnější situace každodenního života. Nejčastěji realizovaná průřezová témata jsou osobnostní
a sociální výchova, multikulturní výchova a environmentální výchova. Žáci s rozšířenou výukou
tělesné výchovy jsou vedeni k rozvoji svého sportovního talentu především na úrovni výkonnostního
sportu. Základním sportem je fotbal. Podle momentálních možností a potřeb je možné zařadit i jiné
sporty. Sportovní třídy bez zaměření na konkrétní sport budou využívat v náplni vyučovacích hodin
rozšiřující učivo v rozsahu aktuálních schopností a dovedností žáků.
V rámci výuky se žáci seznamují s následujícím učivem:
 význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu;
 rozdíly mezi TV a sportem dívek a chlapců, mladých a starých, zdravých a oslabených;
 pojmy (terminologie) osvojovaných činností;
 význam hodnot srdeční frekvence při TV a sportu, praktické využití pro úpravu zátěže;
 zásady bezpečnosti i v málo známém prostředí (hory, les);
 význam různých rolí ve sportu;
 rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním a vrcholovým (profesionálním sportem) v podmínkách,
zaměření, tréninku
Učivo v učebních osnovách označené kurzívou je třeba chápat jako rozšiřující, které je možno zařadit
podle prostorových a materiálních podmínek a podle fyzické a dovednostní vyspělosti žáků.
Organizační vymezení:
Výuka bude probíhat především ve školní tělocvičně, na venkovním hřišti, v obecní sportovní hale,
v Tréninkovém centru mládeže FC Zbrojovky Brno (umělá tráva). V případě nedostatku prostor je
možno provádět odpovídající aktivity na chodbách školy, na přilehlých polních cestách, využít
tělocvičny na Sokolovně a Orlovně.
Další možné prostory: plavecký bazén, příroda (les, hory, řeka), kluziště.
Výuku lyžování a snowboardingu je možno podle podmínek zařadit již na 1. stupeň, na druhém stupni
se výuka lyžování zařazuje zpravidla pro žáky 7. ročníku. Lyžařský (snowboardový) kurz lze uskutečnit
pouze v případě zájmu žáků a materiální podpory rodičů.
Činnosti důležité k získávání kompetencí:
 přebírání některých organizačních a hodnotících úkolů od učitele;
 vystupování v roli soupeře, rozhodčího, zapisovatele, diváka;
 základní údržba cvičišť, péče o náčiní a vlastní výstroj a výzbroj;
 ošetření vážných a život ohrožujících poranění (i v nestandardních podmínkách), odsun raněných
(ve spojení s jinými předměty);
 pohybová činnost při různém stupni znečistění ovzduší
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Učivo je rozděleno do těchto oblastí:
 teorie a historie tělesné kultury
 gymnastika
 moderní gymnastika
 rytmické a kondiční formy cvičení
 kondiční cvičení (rozvoj pohybových schopností – rychlost, obratnost, síla, vytrvalost, rozsah
pohybu = strečink)
 lehká atletika
 úpoly
 pohybové hry
 sportovní hry
 jóga
 lyžování, snowboarding – dotace 1 týden za školní rok podle provozních možností školy a
dostatečného zájmu žáků
 plavání
V rámci celoškolních projektových aktivit možno zařadit sporty a pobyt v přírodě (turistika,
cykloturistika, vodní sporty, skálolezení), které jsou vhodné pro realizaci učiva přežití v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla s možnou dotací až 5 dní za
školní rok.
Metody práce
Pro výuku jednotlivých sportů je vhodné vyčlenit dotaci 2 až 4 hodiny podle ročního plánu a počasí.
Důraz je kladen na zvládnutí základních pohybových činností od nejjednodušších po nejsložitější.
Zároveň jsou žáci seznamováni se základními pravidly, učí se rozhodovat, hodnotit situace, učí se
dávat základní záchranu a dopomoc.
Hodnocení
Při hodnocení jsou uplatňována tato kritéria:
1. aktivní účast v hodině
2. zájem žáka
3. kázeň
4. reprezentace školy
5. výkon – hodnocen s ohledem na individuální schopnosti, dlouhodobější hodnocení výkonů
bude zaměřeno na jejich individuální posun během určitého časového úseku
Výchovné a vzdělávací strategie
 využívat metod motivujících a vedoucích žáky k sebehodnocení
 výběrem obsahu učiva, motivačních témat a volbou vhodných forem výuky směrovat žáky
k získání znalostí a dovedností, které sami využijí v praxi nebo budou znát možnosti jejich
praktického použití jinde (k tomu využít i exkurze, programy jiných organizací, vlastní
projekty,…)
 využívat dle možností mezioborové souvislosti, vést žáky ke komplexnímu chápání
získaných poznatků
 vytvářet příležitosti k rozpoznání a řešení problémových situací
 kontrolou, vedením, průběžným vyhodnocováním směřovat žáky k vyřešení problému
 soustavně kultivovat a rozšiřovat stávající vyjadřovací schopnosti žáků
 vytvářet příležitosti pro prezentaci vědomostí a dovedností žáků, podporovat jejich
asertivitu
 použít diskusi jako prostředek:
o k rozvíjení schopností věcného vyjádření a obhájení vlastního názoru žáků
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k vyslechnutí a respektování názorů jiných, jejich objektivnímu a kritickému
zhodnocení žáky
využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, postojů a pozic nejen ve škole, ale
během mimoškolních aktivit žáků
zapojit do výuky aktivity k rozvíjení sociálního cítění žáků
podle
možností
zařazovat
práci
v týmech,
vytvářet
příležitosti
k samostatnému rozhodování žáků a posuzování důsledků jejich rozhodnutí
nabízet žákům
aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti,
umožnit všem žákům prožít pocit úspěchu
pěstovat v dětech zdravé sebevědomí
s využitím prostředí školy a jejího materiálního vybavení vytvářet a rozvíjet pracovní
dovednosti žáků
správnou organizací průběhu dne, vyučovací hodiny, školního roku a mimoškolní činnosti
pomoci žákům vytvářet správné pracovní návyky a organizovat svůj čas (škola, učení,
volný čas, odpočinek)
vést žáky při všech činnostech k dodržování správných pracovních postupů a dodržování
pravidel bezpečnosti
podporování rozvoje schopností žáků a jejich objektivní hodnocení, umožnit reálné
sebehodnocení a objektivní posouzení vlastních profesních možností

Kompetence k učení
 předkládat žákům informace o pravidlech seřazené logicky a systematicky
 využívat metod motivujících a vedoucích žáky:
- k vytvoření vlastního způsobu a organizace životního stylu
- k sebehodnocení
 výběrem obsahu učiva, motivačních témat a volbou vhodných forem výuky směrovat žáky
k získání znalostí a dovedností, které sami využijí v praxi nebo budou znát možnosti jejich
praktického použití v mimoškolní činnosti.
 využívat mezioborové souvislosti - fyzika, přírodopis, vést žáky ke komplexnímu chápání
získaných poznatků
Kompetence k řešení problémů
 vytvářet příležitosti k rozpoznání a řešení herních situací
 vést žáky k hledání alternativních postupů k řešení problémů
 naučit žáky aplikovat osvědčené způsoby pohybových dovedností
 dávat žákům příležitost k vytvoření a formulaci vlastních závěrů a řešení a jejich prezentaci
Kompetence komunikativní
 soustavně kultivovat a rozšiřovat zavedené tělovýchovné názvosloví
 vytvářet příležitosti pro prezentaci organizačních dovedností žáků, podporovat jejich
asertivitu

Kompetence sociální a personální
 využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, postojů a pozic nejen ve škole, a během
sportovních kurzů
 zařazovat hry v týmech
 nabízet žákům aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti, umožnit všem žákům
prožít pocit úspěchu
 pěstovat v dětech zdravé sebevědomí
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Kompetence občanské
 seznamováním se sportovními úspěchy reprezentantů, spoluvytvářet pozitivní a důvěrný
vztah k prostředí, v němž žijí, pocit regionální příslušnosti
 zdůrazňováním významu rodinných sportovních aktivit spoluvytvářet představu žáků o
funkční rodině (se snahou o přenesení těchto představ do jejich života)
 vést žáky k úctě k vytvořeným duchovním i materiálním hodnotám, k odpovědnému vztahu
k životnímu prostředí (udržování sportovního nářadí a náčiní, využívání přírody pro sport).
 vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, vštěpovat jim a upevňovat hygienické návyky,
pravidla poskytování první pomoci a zásady chování za mimořádných situací
 využívat zájmové kroužky, vlastní projekty a nabídku programů jiných organizací k prevenci
sociálně patologických jevů
Kompetence pracovní
 správnou organizací průběhu dne, vyučovací hodiny, školního roku a mimoškolní činnosti
pomoci žákům vytvářet správné pracovní návyky a organizovat svůj čas (škola, učení, volný
čas, odpočinek)
 vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti
 podporováním rozvoje fyzických schopností žáků a jejich objektivním hodnocením jim
umožnit reálné sebehodnocení a objektivní posouzení vlastních profesních možností
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

1. STUPEŇ
1.
Činnosti ovlivňující Žák
zdraví
 TV-3-1-01 spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti



1.

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Poznatky z TV a sportu
 význam pohybu pro zdraví
 vhodné množství pohybu a jeho rozložení
v režimu dne
 preventivní význam zdravotně
zaměřených činností
 příležitosti pro TV a sport ve škole a mimo
školu
 smluvené povely, signály, znamení, gesta
aj. prostředky komunikace při TV a sportu
 zásady bezpečného pohybu a chování při
TV a sportu
 první pomoc při poraněních, přivolání
pomoci

6.1.1.
Rozvoj schopností
poznávání

reaguje na jednoduché povely a signály
používá vhodné oblečení a obuv na
sport
 TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy
 respektuje význam přípravy organismu
na cvičení
 dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pohybových činnostech
Turistika
 uvědomuje si možní nebezpečí při
 základní pojmy spojené s vycházkami,
přepravě, putování, táboření a chová se
výlety do přírody, oblečením atd.
podle toho (s pomocí učitele)
 první pomoc při drobných poraněních
 způsob pohybu v terénu, chování
v přírodě
 ochrana před ohněm a popálením
 základní zásady bezpečnosti a hygieny při
Žák
turistice a pobytu v přírodě
 respektuje ochranu životního prostředí  stravování a pití na turistické akci
 dokáže překonat přírodní překážky
 elementární ochrana přírody
 dovede ošetřit drobná poranění
 chůze v terénu
Činnosti ovlivňující Žák
Průpravná, kondiční, koordinační,
úroveň
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a
 TV-3-1-02 zvládá v souladu s
pohybových
individuálními předpoklady jednoduché jiná cvičení
dovedností
pohybové činnosti jednotlivce nebo
 zařazuje se pravidelně do pohybového
činnosti prováděné ve skupině; usiluje
režimu dětí v hodinách TV především
o jejich zlepšení
v návaznosti na jejich svalová oslabení
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6.1.7.
Mezilidské vztahy

6.1.10
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti –

6.1.4.
Psychohygiena –
dovednosti pro
pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah
k sobě samému;

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY







chápe, že různá cvičení mají různé
účinky
ví o svých pohybových přednostech a
nedostatcích
zná zásady správného sezení a držení
těla
předvede jednoduchý taneční krok

Žák
 si uvědomuje různá nebezpečí při hrách
a snaží se jim za pomoci učitele zabránit
 zvládá některé pohybové hry a je
schopen je hrát se spolužáky i mimo TV
 zvládá v pohybové hře využít i hračky a
jiné předměty
 uvědomuje si, že lze pohyb spojovat
s představou a rytmem, příběhem,
pohádkou (slovem)
1.

Činnosti
podporující
pohybové učení

UČIVO

Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických cvičeních a za pomoci
učitele je dodržuje
 dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
 TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované činnosti a její
organizaci

 reaguje na základní pokyny a gesta
učitele
 zvládá alespoň pasivně základní pojmy



základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení
význam soustředění při cvičení

Úpoly
 v rámci tématu „pohybové hry“ a
„průpravná kondiční cvičení je možné
zařazovat průpravné přetahy a přetlaky
Pohybové a netradiční pohybové činnosti,
psychomotorika
 základní pojmy související s osvojovanými
hrami a používaným náčiním
 základní organizační povely pro realizaci
her
 bezpečnost při různých druzích her a
v různých podmínkách
 využití předmětů denní potřeby
k pohybovým hrám

Gymnastika
 pojmy: základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní
 vhodné oblečení pro gymnastiku
 základní bezpečnostní pravidla při
gymnastickém cvičení
Akrobacie
 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
 kotoul vpřed
jako rozšiřující:
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PRŮŘEZ. TÉMATA

dovednosti zvládání
stresových situací
(rozumové
zpracování
problému,
uvolnění/relaxace,
efektivní
komunikace atd.);
hledání pomoci při
potížích
6.1.9
Kooperace a
kompetice –

6.1.3.
Seberegulace a
sebeorganizace –
cvičení
sebekontroly,
sebeovládání –
regulace vlastního
jednání i kroků k
jejich dosažení

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY









osvojených cviků
zvládá základní gymnastické držení těla
zvládá se soustředit na cvičení
zvládá kotoul vpřed (rozšiřující učivo
kotoul vzad, skoky prosté snožmo
z trampolíny)
zvládá základy gymnastického odrazu
zvládá chůzi na lavičce s dopomocí
učitele
zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických činnostech a rytmizaci,
za pomoci učitele je dodržuje
 ví, že cvičení s hudebním a rytmickým
doprovodem či zpěvem přináší radost
 zvládá základní estetické držení těla
(snaží se o to)
Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
atletických činnostech, za pomoci
učitele je dodržuje
 dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
 reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele
 zvládá základní pojmy související
s během a hodem
 zvládá základní techniku nízkého a
polovysokého startu
 zvládá základní techniku běhu a hodu
míčkem

UČIVO



PRŮŘEZ. TÉMATA
průpravná cvičení pro zvládnutí
kotoulu vzad
kotoul vzad

Přeskok
 průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z trampolínky
 skoky prosté odrazem snožmo
z trampolínky
 výskok do vzporu dřepmo na
sníženou švédskou bednu odrazem
z trampolínky
Hrazda
 ručkování ve svisu
Kladinka
 chůze s dopomocí
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti
s hudbou, tanec
 základní pojmy spojené s hudebním a
rytmickým doprovodem, osvojovanými
prvky a používaným náčiním
 vhodné oblečení a obuv pro tanec a
gymnastické činnosti s hudbou
 zásady bezpečnosti při gymnastických
činnostech s hudbou a tanci
Atletika
 základní pojmy týkající se běhů a hodů,
názvy částí atletického hřiště
 zjednodušené startovací povely
 vhodné oblečení a obutí pro atletické
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6.1.11.
Hodnoty, postoje,
praktická etika –

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Žák













Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
sportovních činnostech, za pomoci
učitele je dodržuje
zvládá základní pojmy označující
náčiní, osvojované dovednosti, části
hřiště a základní sportovní hry jako
je vybíjená
zvládá základní způsoby házení a
chytání míče odpovídající velikosti a
hmotnosti
snaží se spolupracovat s ostatními
spoluhráči
TV-3-1-03 spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
dodržuje pravidla fair play

PRŮŘEZ. TÉMATA

činnosti
základy bezpečnosti při atletických
činnostech

Běh
 průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti
 základy nízkého a polovysokého startu
 rychlý běh na 20 až 40m
 motivovaný běh v terénu až do 10 min
(běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle
úrovně žáků)
Hod
 Průpravná cvičení pro hod kriketovým
míčkem
 hod míčkem z místa
Sportovní hry
 základní pojmy spojené s osvojovanými
činnostmi, náčiním, oblečením pro
sportovní hry a částmi sportovního hřiště
 základní sportovní hry – vybíjená (se
zjednodušenými pravidly)
 základní pravidla bezpečnosti a hygieny
při sportovních hrách
 držení míče obouruč a jednoruč
 manipulace s míčem odpovídající velikosti
a hmotnosti (na místě i v pohybu,
vyvolenou i opačnou rukou, nohou)
 základní přihrávky rukou a nohou
(vyvolenou i opačnou)
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6.1.8.
Komunikace

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

2.

Činnosti ovlivňující Žák
zdraví

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti







UČIVO

Poznatky z TV a sportu
 význam pohybu pro zdraví
 vhodné množství pohybu a jeho rozložení
v režimu dne
 preventivní význam zdravotně
zaměřených činností
správně reaguje na jednoduché povely a  příležitosti pro TV a sport ve škole a mimo
signály
školu
dokáže nastoupit s ostatními do řadu,
 smluvené povely, signály, znamení, gesta
dvojřadu, do družstev
aj. prostředky komunikace při TV a sportu
používá vhodné oblečení a obuv na
 zásady bezpečného pohybu a chování při
sport
TV a sportu
dokáže vysvětlit, proč se rozcvičuje
 první pomoc při poraněních, přivolání
dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pomoci
pohybových činnostech
 sledování školních informací o tělesné
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady
výchově a sportu
hygieny a bezpečnosti při pohybových  základní pojmy spojené s osvojovanými
činnostech ve známých prostorech
činnostmi, cvičebními prostory a
školy
vybavením

Žák
 ví, že plavání je jedna z nejzdravějších
pohybových činností
 umí pojmenovat základní činnosti
(plavecké způsoby) ve vodě
 ví, jaké jsou zásady hygieny a
bezpečnosti při plavaní v neznámé vodě
a přeceňování vlastních sil
 zvládá jeden plavecký styl, nebojí se
vody, dovede reagovat na překážku na
cestě (plavce) a dosáhne břehu
z kteréhokoli místa bazénu

Plavání
 pojmy týkající se osvojované činnosti,
názvy částí areálu a vybavení bazénu,
smluvené signály pro dorozumívání
v prostředí bazénu
 základní hygiena při plaveckém výcviku
 zásady bezpečnosti při plavání a při
pohybu v areálu bazénu
 nebezpečí při plavání na volné vodě,
základní zásady záchrany tonoucího
(přivolání pomoci)
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PRŮŘEZ. TÉMATA
6.1.2.
Sebepoznání a
sebepojetí
6.1.9.
Kooperace a
kompetice

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Žák
 respektuje ochranu životního prostředí
 dokáže překonat přírodní překážky
 ví, že turistika a pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám
 zvládá techniku chůze (i se zátěží)
 umí se připravit na turistickou akci
(obléct sbalit batoh) – i za pomoci
dospělých
 dovede se orientovat v přírodě podle
značek a výrazných přírodních úkazů
 uvědomuje si možní nebezpečí při
přepravě, putování, táboření a chová se
podle toho (s pomocí učitele)
 dovede ošetřit drobná poranění

Turistika
 základní pojmy spojené s vycházkami,
výlety do přírody, oblečením atd.
 první pomoc při drobných poraněních
 způsob pohybu v terénu, chování
v přírodě
 ochrana před ohněm a popálením
 základní zásady bezpečnosti a hygieny při
turistice a pobytu v přírodě
 stravování a pití na turistické akci
 elementární ochrana přírody
 chůze v terénu
 způsob pohybu v terénu, chování
v přírodě
 oblečení pro turistiku, obsah batohu
 základní dopravní a turistické značky
 orientace v přírodě podle přírodních
úkazů, aplikace znalostí o rostlinách,
zvířatech
 chůze po vyznačené trase (s
překonáváním přiměřených překážek,
s vykonáváním různých pohybových
úkonů)
 aplikace pohybových her v přírodním
prostředí
 základní dovednosti spojené s tábořením
(pomoc dospělému při stavbě stanu,
přípravě pokrmu, rozdělání ohně)
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PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.6.
Poznávání lidí –
vzájemné poznávání
se ve skupině/třídě;

6.1.9.
Kooperace a
kompetice –

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

2.

Činnosti ovlivňující Žák
úroveň
 TV-3-1-02 zvládá v souladu s
pohybových
individuálními předpoklady
dovedností
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné
ve skupině; usiluje o jejich zlepšení


UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a
jiná cvičení
 zařazuje se pravidelně do pohybového
režimu dětí v hodinách TV především
v návaznosti na jejich svalová oslabení
 základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení
 význam soustředění při cvičení
 základní význam jednotlivých druhů
cvičení a jejich použití v denním režimu
 správné držení těla při práci v sedě a ve
stoje, při zvedání břemen
 příprava organismu pro různé pohybové
činnosti (samostatně i s pomocí učitele)

6.1.4.
Psychohygiena –
dovednosti pro
pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah
k sobě samému
(rozumové
zpracování
problému,
uvolnění/relaxace,
efektivní
komunikace atd.);
hledání pomoci při
potížích

chápe, že různá cvičení mají různé
účinky
 ví o svých pohybových přednostech a
nedostatcích
 zná zásady správného sezení a držení
těla
 TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované činnosti a její
organizaci

Úpoly
 správně provádí cviky pod vedením
 v rámci tématu „pohybové hry“ a
učitele
„průpravná kondiční cvičení je možné
zařazovat průpravné přetahy a přetlaky
 předvede dva jednoduché taneční kroky
s hudbou
Žák
 si uvědomuje různá nebezpečí při hrách
a snaží se jim za pomoci učitele zabránit
 zvládá některé pohybové hry a je
schopen je hrát se spolužáky i mimo TV
 zvládá v pohybové hře využít i hračky a
jiné předměty
 uvědomuje si, že lze pohyb spojovat
s představou a rytmem, příběhem,
pohádkou (slovem)

Pohybové a netradiční pohybové činnosti,
psychomotorika
 základní pojmy související s osvojovanými
hrami a používaným náčiním
 základní organizační povely pro realizaci
her
 bezpečnost při různých druzích her a
v různých podmínkách
 využití předmětů denní potřeby
k pohybovým hrám
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6.1.11.
Hodnoty, postoje,
praktická etika

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

2.

Činnosti
podporující
pohybové učení

Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických cvičeních a za pomoci
učitele je dodržuje
 dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
 reaguje na základní pokyny a gesta
učitele
 zvládá alespoň pasivně základní pojmy
osvojených cviků
 zvládá základní gymnastické držení těla
 zvládá se soustředit na cvičení
 zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté
snožmo z trampolíny
 zvládá základy gymnastického odrazu
 zvládá chůzi na lavičce s dopomocí
učitele
 zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

Gymnastika
 pojmy: základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní
 vhodné oblečení pro gymnastiku
 základní bezpečnostní pravidla při
gymnastickém cvičení

Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických činnostech a rytmizaci,
za pomoci učitele je dodržuje
 ví, že cvičení s hudebním a rytmickým
doprovodem či zpěvem přináší radost
 zvládá základní estetické držení těla
(snaží se o to)
 umí pojmenovat základní postoje,
pohyby, kroky, konkrétní osvojované
tance

Akrobacie
 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
 kotoul vpřed
 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vzad
 kotoul vzad
Přeskok
 průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z trampolínky
 skoky prosté odrazem snožmo
z trampolínky
 výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolínky
 přeskok přes kozu
Hrazda
 ručkování ve svisu
 průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu
stojmo
Kladinka
 chůze s dopomocí
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti
s hudbou, tanec
 základní pojmy spojené s hudebním a
rytmickým doprovodem, osvojovanými
prvky a používaným náčiním
 vhodné oblečení a obuv pro tanec a
gymnastické činnosti s hudbou
 zásady bezpečnosti při gymnastických
činnostech s hudbou a tanci
 rytmizovaný pohyb
 nápodoba pohybem
 tvořivé vyjádření rytmu a melodie
pohybem
 tance založené na taneční chůzi a běhu
(klusu)

Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
atletických činnostech, za pomoci
učitele je dodržuje
 dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
 reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele
 zvládá základní pojmy související
s během a hodem
 zvládá základní techniku nízkého a
polovysokého startu
 zvládá základní techniku běhu a hodu
míčkem
 opakuje přesně po učiteli běžeckou
abecedu

Atletika
 základní pojmy týkající se běhů a hodů,
názvy částí atletického hřiště
 zjednodušené startovací povely
 vhodné oblečení a obutí pro atletické
činnosti
 základy bezpečnosti při atletických
činnostech
 běžecká abeceda
Běh
 průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti
 základy nízkého a polovysokého startu
 rychlý běh na 20 až 40m
 motivovaný běh v terénu až do 10 min
(běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle
úrovně žáků)
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Hod
 Průpravná cvičení pro hod kriketovým
míčkem
 hod míčkem z místa
Žák
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při
sportovních činnostech, za pomoci
učitele je dodržuje
 zvládá základní pojmy označující náčiní,
osvojované dovednosti, části hřiště a
základní sportovní hry jako je vybíjená
 zvládá základní způsoby házení a
chytání míče odpovídající velikosti a
hmotnosti
 snaží se spolupracovat s ostatními
spoluhráči


3.

TV-3-1-03 spolupracuje při
jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
 dodržuje pravidla fair play

Činnosti ovlivňující Žák
zdraví
 TV-3-1-01 spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti







pozná vhodné oblečení a obuv na sport
dodržuje zásady fair play
dokáže odpovědět na otázku: „Proč se
rozcvičujeme?“
umí ošetřit i větší poranění a přivolat
lékaře
ví, že vhodný pohyb pomáhá ke

Sportovní hry
 základní pojmy spojené s osvojovanými
činnostmi, náčiním, oblečením pro
sportovní hry a částmi sportovního hřiště
 základní sportovní hry – vybíjená,
minifotbal, minikošíková, florbal (se
zjednodušenými pravidly)
 základní pravidla bezpečnosti a hygieny
při sportovních hrách
 držení míče obouruč a jednoruč
 manipulace s míčem odpovídající velikosti
a hmotnosti (na místě i v pohybu,
vyvolenou i opačnou rukou, nohou)
 základní přihrávky rukou a nohou
(vyvolenou i opačnou)
Poznatky z TV a sportu
 význam sledování základních tělesných
parametrů pro zdraví i pohybovou činnost
 význam přípravy organismu před cvičením
 osobní hygiena při různých pohybových
aktivitách
 bezpečný pohyb a chování i v méně
známých prostorech (bazény)
 dodržuje zásady fair play
 ví, že kouření, pití alkoholu a používání
drog má škodlivý vliv na zdraví a
pohybovou výkonnost
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY





3.

UČIVO

zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí,
svalů, plic aj.
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy
uvědomuje si různé funkce pohybu a
používá je za pomoci učitele a rodičů
v denním režimu

Žák
 ví, že plavání je jedna z nejzdravějších
pohybových činností
 umí pojmenovat základní plavecké
způsoby ve vodě
 ví, jaké jsou zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání a dovede je za
 pomoci učitele a rodičů uplatňovat
uvědomuje si nebezpečí plavání
v neznámé vodě a přeceňování
vlastních sil
 zvládá jeden plavecký styl, uplave 100 –
200m, nebojí se vody, dovede reagovat
na překážku v cestě (plavce) a dosáhne
břehu z kteréhokoli místa v bazénu
Žák
 ví, že turistika a pobyt v přírodě je
vhodná víkendová a prázdninová
činnost
 umí se převážně samostatně připravit
na turistickou akci, naplánovat
jednoduchou trasu, volit oblečení
 umí se vhodně chovat v dopravních

Plavání
 osvojované pojmy: osvojované činnosti,
názvy částí areálu a vybavení bazénu,
smluvené signály pro dorozumívání
v prostředí bazénu
 základní hygiena při plaveckém výcviku
 zásady bezpečnosti při plavání a při
pohybu v areálu bazénu
 nebezpečí při plavání na volné vodě,
základní zásady záchrany tonoucího
(přivolání pomoci)

Turistika a pobyt v přírodě
 další pojmy spojené s pěší turistikou,
s orientací podle mapy a buzoly, výzbrojí a
výstrojí, přípravou tábořiště apod. způsob
pohybu v náročnější terénu
 základny ochrany přírody
 přeprava v různých dopravních
prostředcích
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY
prostředcích
zvládá základy jízdy na kole a chování
v silničním provozu jako cyklista i
chodec
zvládá základní pohyb v mírně
náročném terénu i se zátěží
dovede se orientovat podle mapy
umí se chovat ohleduplně k přírodě
zvládá základní stavby a likvidace
tábořiště, dovede připravit
jednoduchý pokrm a nápoj (s pomocí
učitele)
dovede ošetřit i větší poranění
v improvizovaných podmínkách
povede spojit turistiku s další
pohybovou a poznávací činností











3.

Činnosti ovlivňující Žák
úroveň

pohybových
dovedností







TV-3-1-05 reaguje na základní
pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
pod vedením učitele opakuje
přesně cviky
zná základní nevhodné činnosti,
které ohrožují zdraví
zná základní způsoby rozvoje
TV-3-1-02 zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
kondičních a koordinačních

UČIVO




PRŮŘEZ. TÉMATA

osobní lékárnička a KPZ
první pomoc při závažnějších úrazech
aplikace znalostí z jiných předmětů (stopy
zvěře, druhy rostlin, historické děje aj.)

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a
jiná cvičení
 základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení, osvojovanými činnostmi,
základními polohami a pohyby (postupně
se rozvíjí podle úrovně žáků)
 základní význam jednotlivých druhů
cvičení a jejich použití v denním režimu
 správné držení těla při práci v sedě, ve
stoje, při zvedání břemen atd.
 význam soustředění při cvičení, prožívání
cviků
 příprava organismu pro různé pohybové
činnosti (samostatně s pomocí učitele)
Úpoly
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6.1.4.
Psychohygiena –
dovednosti pro
pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah
k sobě samému;
(rozumové
zpracování
problému,
uvolnění/relaxace,
efektivní
komunikace atd.);
hledání pomoci při
potížích
6.1.9.
Kooperace a
kompetice

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY






3.

Činnosti
podporující
pohybové učení

UČIVO

předpokladů a snaží se o zvyšování 
jejich úrovně
zná několik základních cviků z každé
osvojované oblasti
dovede prožívat cvičení a soustředit
se na správné a přesné provedení
pohybu
dovede tvořivě zacházet
s pohybovými dovednostmi

PRŮŘEZ. TÉMATA

v rámci témat „Pohybové hry“ a
Průpravná, kondiční…cvičení“

6.1.5.
Kreativita
6.1.7.
Mezilidské vztahy

Žák
 chápe, že jsou pohybové hry s různým
zaměřením a účelem
 zná minim. 10 – 20 různých pohybových
her a ví, jaké je jejich zaměření
 umí pohybově vyjádřit předmět, bytost,
zvíře, tvar, náladu
 umí si pro pohybovou aktivitu vytvořit
nové náčiní

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti,
psychomotorika
 základní pojmy související s funkcemi her,
pravidly a používaným náčiním
 variace her jednoho druhu
 využití přírodního prostředí pro pohybové
hry
 využití netradičního náčiní a náměty na
přípravu vlastního náčiní

Žák
 zvládá základní pojmy aktivně
 umí poskytnout základní dopomoc a
záchranu při cvičení
 ví, že gymnastika je založena na
přesném provádění pohybů a snaží se o
to
 umí kotoul vpřed, vzad
 umí roznožku a skrčku přes nářadí
odpovídající výšky

Gymnastika
 pojmy: základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní (aktivně)
 základní záchrana a dopomoc při
gymnastickém cvičení
 průpravná cvičení pro ovlivňování
pohyblivosti obratnosti, síly, rychlosti a
koordinace pohybů apod.
Akrobacie
 kotoul vpřed a jeho modifikace
 kotoul vzad a jeho modifikace
 průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na
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6.1.3.
Seberegulace a
sebeorganizace –
cvičení
sebekontroly,
sebeovládání –
regulace vlastního
jednání i prožívání,
vůle; stanovování
osobních cílů a
kroků k jejich
dosažení

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



rukou
akrobatické kombinace

Přeskok
 průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z můstku
 přeskok 2 – 4 dílů bedny odrazem
z trampolínky
 roznožka přes kozu našíř odrazem
z můstku, trampolínky
3.
Hrazda
 shyb stojmo – odraz přešvih do vzporu
vzad stojmo – stoj
 ze svisu stojmo – náskok do vzporu sešin

Žák
 ví, že cvičení s hudbou má své zdravotní
a relaxační účinky na organismus
 zná názvy některých základních lidových
a uměleckých tanců
 umí pojmenovat osvojené činnosti i
cvičební náčiní
 snaží se o estetické držení těla
 umí poznat hezký a nezvládnutelný
pohyb
 dovede pohybem vyjadřovat výrazně
rytmický a melodický doprovod
 nestydí se při tanci se žákem opačného
pohlaví
 umí po předvedení zopakovat: krok
přísunný, poskočný, přeměnný a cval

Kladinka
 chůze s dopomocí
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti
s hudbou, tanec
 poznatky a činnosti předchozích ročníků

 jsou dále rozvíjeny a doplňovány
 názvy lidových a uměleckých tanců
 základní hudebně pohybové vztahy
(rytmus, tempo, takt, melodie)
 držení partnerů při různých tancích
 vzájemné chování při tanci
 po předvedení opakuje: krok přísunný,
poskočný, přeměnný a cval
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

3.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Žák
 po učiteli opakuje běžeckou abecedu
(lifting, skiping, zakopávání)
 na povely odstartuje z polovysokého
startu
 při krátkém běhu nekříží dráhu a
nezastavuje před cílem
 chápe význam vytrvalostního běhu pro
rozvoj zdatnosti a snaží se ho spontánně
i uvědoměle řadit do pohybového
režimu (s pomocí učitele a rodičů)
 zná aktivně základní osvojované pojmy
 odhodí míček z místa ze správného
odhodového postoje

Atletika
 poznatky a činnosti předchozích ročníků
jsou dále rozvíjeny a doplňovány
 pojmy: základní disciplíny, části běžecké
6.1.11.
dráhy a skokanských sektorů, pomůcky
Hodnoty, postoje,
pro měření výkonů, úpravu doskočiště
praktická etika –
 základy techniky běhů, skoků a hodů
 sportovní povely
 základní způsoby měření a zaznamenávání
výkonů
Běh
 běžecká abeceda
 rychlý běh do 60m
 vytrvalý běh do 1000m na dráze (technika
běhu)
 běh v terénu až do 15 minut
 polovysoký start, základy nízkého startu
Skok
 skok z místa
Hod
 hod míčkem z rozběhu
 spojení rozběhu s odhodem

Žák





Sportovní hry
si uvědomuje význam sportovních
 poznatky a činnosti předchozích ročníků
her pro rozvoj herních dovedností a
jsou dále rozvíjeny a doplňovány
herního myšlení (tvořivost)
 pojmy: osvojované činnosti, základní
zná základní pojmy osvojovaných
označení a vybavení hřišť, základní role ve
činností
hře, pravidla zjednodušených her
zvládá konkrétní hry se
 základní spolupráce ve hře
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY






3.

zjednodušenými pravidly a dovede
je využívat (samostatně nebo za
pomoci učitele)
zvládá elementární herní činnosti
jednotlivci a umí je využit
v základních kombinacích i
v unikátních podle zjednodušených
pravidel
chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu a dodržuje je
v utkání (za pomocí učitele),
uplatňuje zásady fair play jednání
ve hře
TV-3-1-03 spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

Žák
 zná zásady bezpečného lyžování a
bezpečného zacházení s lyžemi
 zvládá jízdu v pluhu a alespoň částečně
zvládl jízdu s lyžemi v paralelní poloze
 uvědomuje si význam pohybu na
horském vzduchu

4.

Činnosti ovlivňující Žák
zdraví
 TV-5-1-01 podílí se na realizaci
pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli

UČIVO












PRŮŘEZ. TÉMATA

6.1.8.
základní utkání – losování, zahájení,
Komunikace
počítání skóre, ukončení utkání
vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
průpravné sportovní hry, utkání podle
zjednodušených pravidel (minifotbal,
minibasketbal, miniházená)
udržet míč pod kontrolou družstva,
dopravit míč z obranné poloviny na
útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci
jeden proti jednomu
přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní,
trčením)
pohyb s míčem a bez míče, zastavení
chytání obouruč
vedení míče (driblinkem, nohou)
střelba obouruč na koš, střelba jednoruč
ze země na branku, střelba vnitřním
nártem na branku

Lyžařský výcvik
 poznatky o správném oděvu na lyžování a
zacházení s lyžemi
 poznatky o bezpečnosti na svahu a o
bezpečném zacházení s lyžemi
 význam pohybu na horském vzduchu
 jízda pluhem, statický a dynamický oblouk
 klasická jízda, carving
Poznatky z TV a sportu
 různé funkce ve zdravém životním stylu
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace,
kompenzace jednostranného zatížení,
vyrovnávání oslabení
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6.1.1.
Rozvoj schopností
poznávání
6.1.2.
Sebepoznání a

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

po zlepšení úrovně své zdatnosti



 TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením


 pozná vhodné oblečení a obuv na sport
 TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
 TV-5-1-06 jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
 dodržuje zásady fair play
 dokáže odpovědět na otázku: „Proč se
rozcvičujeme?“
 umí ošetřit i větší poranění a přivolat
lékaře
 ví, že vhodný pohyb pomáhá ke
zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí,
svalů, plic aj.
 uvědomuje si různé funkce pohybu a
používá je za pomoci učitele a rodičů
v denním režimu
 ví, že by se měl pohybovat minimálně 2
hodiny denně a snaží se o to (částečně
samostatně)
 TV-5-1-09 změří základní pohybové
výkony a porovná je s předchozími výsledky







PRŮŘEZ. TÉMATA

sebepojetí
vhodné a nevhodné prostředí pro TV a
sport, vhodné a nevhodné pohybové
činnosti
základní pojmy spojené s novými
pohybovými činnostmi a prostředím
základní zdroje informací o TV a sportu
(časopisy, knihy, televize, rozhlas aj.)
6.1.8
význam sledování základních tělesných
parametrů pro zdraví i pohybovou činnost Komunikace
význam přípravy organismu před cvičením
osobní hygiena při různých pohybových
aktivitách
bezpečný pohyb a chování i v méně
známých prostorech (bazény)
dodržuje zásady fair play
ví, že kouření, pití alkoholu a používání
drog má škodlivý vliv na zdraví a
pohybovou výkonnost

6.1.7.
Mezilidské vztahy
6.1.10.
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti –
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA



umí zaznamenávat základní údaje o
pohybových výkonech a rozumí jim
 TV-5-1-10 orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště; samostatně získá potřebné
informace
 ví, kde je možné získat informace o TV

4.

Žák
 ví, že turistika a pobyt v přírodě je
vhodná víkendová a prázdninová
činnost
 umí se převážně samostatně připravit
na turistickou akci, naplánovat
jednoduchou trasu, volit oblečení
 Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě; druzí jako zdroj
informací o mně; moje tělo, moje
psychika (temperament, postoje,
hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se
promítá mé já v mém chování; můj
vztah k sobě samému; moje učení; moje
vztahy k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí
 umí se vhodně chovat v dopravních
prostředcích
 zvládá základy jízdy na kole a chování
v silničním provozu jako cyklista i
chodec
 zvládá základní pohyb v mírně
náročném terénu i se zátěží
 dovede se orientovat podle mapy
 umí se chovat ohleduplně k přírodě

Turistika a pobyt v přírodě
 další pojmy spojené s pěší turistikou,
s orientací podle mapy a buzoly, výzbrojí a
výstrojí, přípravou tábořiště apod.
 způsob pohybu v náročnější terénu
 základny ochrany přírody
 přeprava v různých dopravních
prostředcích
 osobní lékárnička a KPZ
 první pomoc při závažnějších úrazech
 aplikace znalostí z jiných předmětů (stopy
zvěře, druhy rostlin, historické děje aj.)

1.6.9.
Kooperace a
kompetice

6.1.11.
Hodnoty, postoje,
praktická etika –
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY




4.



4.

Činnosti ovlivňující
úroveň
pohybových
dovedností

UČIVO

zvládá základní stavby a likvidace
tábořiště, dovede připravit jednoduchý
pokrm a nápoj (s pomocí učitele)
dovede ošetřit i větší poranění
v improvizovaných podmínkách
dovede spojit turistiku s další
pohybovou a poznávací činností

Žák
 TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné názvosloví;
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a
jiná cvičení
 základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení, osvojovanými činnostmi,
základními polohami a pohyby (postupně
se rozvíjí podle úrovně žáků)
 pod vedením učitele opakuje
přesně cviky
 základní význam jednotlivých druhů
cvičení a jejich použití v denním režimu
 zná základní nevhodné činnosti,
které ohrožují zdraví
 správné držení těla při práci v sedě, ve
stoje, při zvedání břemen atd.
 zná základní způsoby rozvoje
kondičních a koordinačních
 význam soustředění při cvičení, prožívání
předpokladů a snaží se o zvyšování
cviků
jejich úrovně
 příprava organismu pro různé pohybové
 zná několik základních cviků z každé
činnosti (samostatně s pomocí učitele)
osvojované oblasti
Úpoly
 dovede prožívat cvičení a soustředit
v rámci témat „Pohybové hry“ a Průpravná,
se na správné a přesné provedení
kondiční…cvičení“
pohybu
 dovede tvořivě zacházet
s pohybovými dovednostmi
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti,
 TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy psychomotorika
 základní pojmy související s funkcemi her,
pravidly a používaným náčiním
 variace her jednoho druhu
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Žák

 TV-5-1-03 zvládá v souladu s
individuálními předpoklady osvojované

pohybové dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
 chápe, že jsou pohybové hry s různým
zaměřením a účelem
 zná minim. 10 – 20 různých pohybových
her a ví, jaké je jejich zaměření
 umí pohybově vyjádřit předmět, bytost,
zvíře, tvar, náladu
 umí si pro pohybovou aktivitu vytvořit
nové náčiní
4.

Činnosti
podporující
pohybové učení

Žák
 zvládá základní pojmy aktivně
 umí poskytnout základní dopomoc a
záchranu při cvičení
 ví, že gymnastika je založena na
přesném provádění pohybů a snaží se o
to
 umí kotoul vpřed, vzad
 umí roznožku a skrčku přes nářadí
odpovídající výšky
 stoj na rukou (s dopomocí) i ve vazbách

využití přírodního prostředí pro pohybové
hry
využití netradičního náčiní a náměty na
přípravu vlastního náčiní

Gymnastika
 pojmy: základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní (aktivně)
 základní záchrana a dopomoc při
gymnastickém cvičení
 průpravná cvičení pro ovlivňování
pohyblivosti obratnosti, síly, rychlosti a
koordinace pohybů apod.
Akrobacie
 kotoul vpřed a jeho modifikace
 kotoul vzad a jeho modifikace
 průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na
rukou
 akrobatické kombinace
 stoj na rukou (s dopomocí)

Přeskok
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO





průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z můstku
přeskok 2 – 4 dílů bedny odrazem
z trampolínky
roznožka přes kozu našíř odrazem
z můstku, trampolínky
skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem
z můstku, trampolínky

Hrazda
 shyb stojmo – odraz přešvih do vzporu
vzad stojmo – stoj
 ze svisu stojmo – náskok do vzporu sešin
 shyb stojmo – přešvih do svisu střemhlav
(svisu závěsem levou – pravou
v podkolení) a zpět do stoje
 kombinace cviků

Žák
 ví, že cvičení s hudbou má své zdravotní
a relaxační účinky na organismus
 zná názvy některých základních lidových
a uměleckých tanců
 umí pojmenovat osvojené činnosti i
cvičební náčiní
 snaží se o estetické držení těla
 umí poznat hezký a nezvládnutelný
pohyb
 dovede pohybem vyjadřovat výrazně
rytmický a melodický doprovod
 nestydí se při tanci se žákem opačného
pohlaví

Kladinka
 chůze s dopomocí
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti
s hudbou, tanec
 poznatky a činnosti předchozích ročníků
jsou dále rozvíjeny a doplňovány
 názvy lidových a uměleckých tanců
 základní hudebně pohybové vztahy
 (rytmus, tempo, takt, melodie)
 držení partnerů při různých tancích
 vzájemné chování při tanci
 po předvedení opakuje: krok přísunný,
poskočný, přeměnný a cval
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UČIVO

umí po předvedení zopakovat: krok
přísunný, poskočný, přeměnný a cval

Žák
 po učiteli opakuje běžeckou abecedu
(lifting, skiping, zakopávání)
 na povely odstartuje z polovysokého
startu
 při krátkém běhu nekříží dráhu a
nezastavuje před cílem
 chápe význam vytrvalostního běhu pro
rozvoj zdatnosti a snaží se ho spontánně
i uvědoměle řadit do pohybového
režimu (s pomocí učitele a rodičů)
 zná aktivně základní osvojované pojmy
 odhodí míček z místa ze správného
odhodového postoje
 umí změřit a zapsat výkony
v osvojovaných disciplínách

Žák





Atletika
 poznatky a činnosti předchozích ročníků
jsou dále rozvíjeny a doplňovány
 pojmy: základní disciplíny, části běžecké
dráhy a skokanských sektorů, pomůcky
pro měření výkonů, úpravu doskočiště
 základy techniky běhů, skoků a hodů
 sportovní povely
 základní způsoby měření a zaznamenávání
výkonů
Běh
 běžecká abeceda
 rychlý běh do 60m
 vytrvalý běh do 1000m na dráze (technika
běhu)
 běh v terénu až do 15 minut
 polovysoký start, základy nízkého startu
Skok
 skok z místa
Hod
 hod míčkem z rozběhu
 spojení rozběhu s odhodem
si uvědomuje význam sportovních
Sportovní hry
her pro rozvoj herních dovedností a  poznatky a činnosti předchozích ročníků
herního myšlení (tvořivost)
jsou dále rozvíjeny a doplňovány
zná základní pojmy osvojovaných
 pojmy: osvojované činnosti, základní
činností
označení a vybavení hřišť, základní role ve
zvládá konkrétní hry se
hře, pravidla zjednodušených her
zjednodušenými pravidly a dovede  základní spolupráce ve hře
je využívat (samostatně nebo za
 základní utkání – losování, zahájení,
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pomoci učitele)
zvládá elementární herní činnosti
jednotlivci a umí je využit
v základních kombinacích i
v unikátních podle zjednodušených
pravidel
chápe základní role a hráčské
funkce v družstvu a dodržuje je
v utkání (za pomocí učitele),
uplatňuje zásady fair play jednání
ve hře

Žák
 zná zásady bezpečného lyžování a
bezpečného zacházení s lyžemi
 zvládá jízdu v pluhu a alespoň částečně
zvládl jízdu s lyžemi v paralelní poloze
uvědomuje si význam pohybu na horském
vzduchu

5.

Činnost ovlivňující
zdraví

Žák
 TV-5-1-01 podílí se na realizaci
pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli
po zlepšení úrovně své zdatnosti

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

počítání skóre, ukončení utkání
vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
průpravné sportovní hry, utkání podle
zjednodušených pravidel (minifotbal,
minibasketbal, miniházená)
 udržet míč pod kontrolou družstva,
dopravit míč z obranné poloviny na
útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci
jeden proti jednomu
 přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní,
trčením), přihrávka vnitřním nártem (po
zemi, obloukem)
 pohyb s míčem a bez míče, zastavení
 chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení
míče vnitřní stranou nohy
 vedení míče (driblinkem, nohou)
 střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba
jednoruč ze země na branku, střelba
vnitřním nártem na branku
Lyžařský výcvik – dle provozních možností školy
 poznatky o správném oděvu na lyžování a
zacházení s lyžemi
 poznatky o bezpečnosti na svahu a o
bezpečném zacházení s lyžemi
 význam pohybu na horském vzduchu
 jízda pluhem, statický a dynamický oblouk
 klasická jízda, carving
6.1.1.
 rozlišuje rekreační a výkonnostní sport
Rozvoj schopností
poznávání
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 vnímá zdraví jako důležitou součást svého
života
• používá správné tělovýchovné názvosloví
 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem
 dokáže rozlišit mezi rekreačním a
výkonnostním sport
5.

5.

 TV-5-1-09 změří základní pohybové
 zdravotně orientovaná zdatnost
výkony a porovná je s předchozími výsledky
 TV-5-1-10 orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště; samostatně získá potřebné
informace
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z
nabídky zkouší zvolit vhodný rozvojový
program
 TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu  prevence a korekce jednostranného zatížení
korektivní cvičení, především v souvislosti s a svalových dysbalancí
jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
umí se samostatně připravit před
pohybovou činností a ukončit ji ve shodě
s hlavní činností - zatěžovanými svaly
 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím,
upraví pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečistění ovzduší.
 chápe význam průpravných,
kompenzačních, vyrovnávacích, relaxačních
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 hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech

6.1.6
Poznávání lidí –
.

 průpravná koordinační, kompenzační,
kondiční a tvořivá cvičení
- posilovací cvičení
- různé formy běhů (rychlostní, vytrvalostní)
- protahovací cvičení (strečink)

6.1.7.
6.1.3.
Seberegulace a
sebeorganizace –

a jiných činností

5.

5.

 chápe vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
 TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
vnímá důležitost poskytnutí základní první
pomoci při TV a sportu, improvizovaného
ošetření poranění a odsun raněného
Žák
Činnosti ovlivňující  TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu
úroveň
pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pohybových
pokyny k vlastnímu provedení pohybové
dovedností
činnosti
 chápe různé účinky jednotlivých cvičení
 rozpoznává své přednosti a nedostatky a s
pomocí učitele nebo spolužáka je ovlivňuje
 dovede prožívat cvičení a snaží se
soustředit na správné a přesné provedení
pohybu
 připraví a předvede drobné kondiční
cvičení
 dovede pomoci spolužákovi při provádění
činností
• chápe důležitost zvyšování své kondice a
rozsahu pohybů
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Gymnastika
 akrobacie kotoul vpřed a vzad, předvede stoj
na rukou s dopomocí učitele
 přeskok – provede rozběh a odraz z můstku
snožmo, průvlek přes 3 – 4 díly švédské bedny,
roznožku přes kozu
 hrazda – shyb stojmo, odrazem přešvih do
vzporu vzad stojmo, stoj; shyb stojmo, vis
závěsem v podkolení, stoj
 kruhy – komíhání, kotoul vpřed, vzad
 lavička – chůze, poskoky, obraty, kotouly
 trampolína
 šplh
Rytmické a kondiční formy cvičení
 aerobní cvičení s hudbou
 základní taneční kroky
 strečink

6.1.7.
6.1.10.
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

• zná význam kondičního cvičení pro rozvoj
síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti
• používá při cvičení plný míč a švihadlo
5.

 zvládá jednotlivé gymnastické prvky
 předvede jednoduchou sestavu obsahující
většinu prvků
 dovede dát záchranu a dopomoc při
jednotlivých prvcích
 zvládá přeskok s těžištěm nad hlavou
 chápe základní pravidla hodnocení
 předvede šplh na tyči

5.

 pod vedením učitele přesně opakuje cviky
 po předvedení opakuje krok přísunný,
poskočný, cval polkový a valčíkový
 zvládá estetické držení těla
 vnímá zdravotní a relaxační účinky cvičení
s hudbou
 zvládá základní pády
 umí se správně postavit, případně chytit,
při přetahování, přetlačování

5.

5.

 zlepšuje se v osobních výkonech
 zvládá základní techniku jednotlivých
disciplín
 upraví sportoviště pro jednotlivé disciplíny
 zná základní pravidla jednotlivých

6.1.4.
Psychohygiena –

Úpoly
• pády – vpřed, vzad, stranou
• přetahy, přetlaky
Atletika
 předvede běžeckou abecedu, na povely
odstartuje z polovysokého a nízkého startu
 skok z místa
 skok daleký
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5.

5.

5.

5.
Činnost
podporující
pohybové učení

VÝSTUPY

UČIVO

disciplín
odhodí míček z rozběhu ze správného
odhodového postoje
přeskočí laťku stylem skrčným nebo
skřižným
 zná základní pravidla a principy
 zvládá základní herní činnosti jednotlivce,
které dovede uplatnit ve hře

 skok vysoký
 běh 60m
 běh na 400m (D), běh na 600m (CH)
 hod kriketovým míčkem

 zařadí tyto činnosti mezi vhodnou
pohybovou i společenskou činnost
 pochopí pravidla a zásady pohybu
v přírodě
 chápe význam zdravé přírody a pobytu v ní
v souladu s ochranou přírody jako jednu
z nejvýznamnějších priorit moderní doby
 zvládá základní techniku
 zařadí lyžování, bruslení a snowboarding
jako vhodnou pohybovou i společenskou
činnost
 provede ošetření výzbroje
 používá vhodnou výstroj
Žák
 TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné názvosloví;
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
 dokáže užívat názvosloví na úrovni
cvičence
 reaguje na smluvené povely a gesta

 turistika a pohyb v přírodě

Sportovní hry
 vybíjená
 přehazovaná
 házená
 košíková
 fotbal
 florbal

 vodní turistika
 cykloturistika

 lyžování
 snowboarding
 běžecké lyžování
 bruslení
 komunikace v TV
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6.1.7.
Mezilidské vztahy
6.1.9.
Kooperace a
kompetence

Dle možností školy a
zájmu žáků lze zařadit
v rámci škol v přírodě.

Dle možností školy a
zájmu žáků v rámci LVK.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

 respektuje značky a základní označení

5.

5.

5.

 TV-5-1-03 zvládá v souladu s
 organizace prostoru a pohybových činností
individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni třídy, spolurozhoduje
osvojené hry a soutěže
 dokáže rozlišit dobrou a špatnou
sportovní výzbroj a výstroj
 ví, jak pečovat o tělovýchovné nářadí,
náčiní, výzbroj a výstroj
 sleduje významné sportovní soutěže
 historie a současnost sportu
 TV-5-1-06 jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
naplňuje ve školních podmínkách olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
 TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné
 pravidla osvojovaných pohybových činností
pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
dohodne se na spolupráci a jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
 zná a respektuje pravidla jednotlivých
sportovních odvětví
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Kreativita –
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UČIVA

Roč.
5.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

 rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka,
organizátora

 zásady jednání a chování v různých
prostředích a při různých činnostech
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Roč.

OBLAST
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2. STUPEŇ
6., 7. Činnosti ovlivňující Žák
zdraví
 vnímá zdraví jako důležitou součást
života
 TV-9-1-01 aktivně vstupuje do
organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
 rozlišuje rekreační a výkonnostní sport
 TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program










UČIVO



význam pohybu pro zdraví



zdravotně orientovaná zdatnost

zvládá se samostatně připravit před

pohybovou činností a ukončit ji ve
shodě s hlavní činností- zatěžovanými
svaly
TV-9-1-05 odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečistění ovzduší
začíná chápat význam průpravných,
kompenzačních, vyrovnávacích,
relaxačních a jiných činností
chápe vhodné a bezpečné chování i

v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
chápe důležitost poskytnutí základní
první pomoc při TV a sportu,

PRŮŘEZ. TÉMATA

6., 7.

prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových dysbalancí

hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech
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improvizovaného ošetření poranění a
odsun raněného
Činnosti ovlivňující Žák
 průpravná koordinační, kompenzační,
úroveň
kondiční a tvořivá cvičení
 chápe různé účinky jednotlivých cvičení
pohybových
- posilovací cvičení
 TV-9-2-02 posoudí provedení
dovedností
- protahovací cvičení
osvojované pohybové činnosti, označí
- rychlostní a vytrvalostní běhy
zjevné nedostatky a jejich možné
- koordinační cvičení
příčiny
 dokáže rozpoznat své přednosti a
nedostatky a s pomocí učitele nebo
spolužáka je ovlivňovat
 dovede prožívat cvičení a snaží se
soustředit na správné a přesné
provedení pohybu
 TV-9-2-01 zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
 připraví a předvede drobné kondiční
cvičení
 pomůže spolužákovi při provádění
činností
 zvyšuje svou výkonnost v kruhovém
tréninku
 chápe důležitost zvyšování své kondice
a rozsahu pohybů
 zná význam kondičního cvičení pro
rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a
obratnosti
 používá při cvičeních švihadlo, plný míč,
činky, expandér
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6.1.7
Mezilidské vztahy –
péče o dobré
vztahy; vztahy a
naše skupina/třída
6.1.5
Kreativita – cvičení
pro rozvoj
základních rysů
kreativity (pružnosti
nápadů, originality,
citlivosti)
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO













zvládá jednotlivé prvky
předvede jednoduchou sestavu
obsahující většinu prvků
zvládá záchranu a dopomoc při
jednotlivých prvcích
zvládá přeskok s těžištěm nad hlavou
chápe základní pravidla hodnocení
zvládá odraz a kotoul letmo
z trampolíny
předvede šplh na laně
zdokonaluje se ve šplhu na tyči



















zvládá estetické držení těla
vnímá zdravotní a relaxační účinky
cvičení s hudbou
zvládá spojení pohybu s hudbou
zvládá základní jógové prvky a sestavy
zvládá drobné úpolové hry a držení
pokouší se o základní prvky sebeobrany

zlepšuje se v osobních výkonech
zvládá základní techniku jednotlivých
disciplín
upraví sportoviště pro jednotlivé
disciplíny














Gymnastika
akrobacie - kotouly vpřed, vzad,
roznožmo, stoj na rukou, přemet stranou,
přemet vpřed, přemet vzad, rondát,
rovnovážné postoje
hrazda – ručkování, vzpor, přešvih vzad a
vpřed ze svisu stojmo, svis vznesmo, svis
střemhlav, vis závěsem v podkolení,
výmyk jednonož, přešvihy únožmo
kruhy – hnízdo, svis vznesmo, svis
střemhlav, seskok
přeskok- roznožka přes kozu, skrčka přes
kozu, náznak přemetu vpřed přes bednu
našíř do molitanového doskočiště
kladina (lavička)- chůze, poskoky, obraty,
kotoul vpřed
trampolína
šplh – tyč, lano
rytmické a kondiční formy cvičení
aerobní cvičení s hudbou
základní taneční kroky
strečink

PRŮŘEZ. TÉMATA
6.1.7
Mezilidské vztahy –
péče o dobré
vztahy; vztahy a
naše skupina/třída

úpoly – základní pádové techniky, základní 6.1.7
Mezilidské vztahy –
úpoly, tlaky, přetahy, přetlaky
péče o dobré
vztahy; vztahy a
naše skupina/třída
Atletika
skok z místa
skok daleký
skok vysoký
běh na 60m
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6.1.9
Kooperace a
kompetice – rozvoj
individuálních
dovedností pro

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA







běh na 600m (D),1 000m (CH)
štafetový běh
hod kriketovým míčkem

kooperaci
(seberegulace
v situaci
nesouhlasu,
pozitivní myšlení);
rozvoj sociálních
dovedností pro
kooperaci
(respektující
komunikace, řešení
konfliktů,
organizování práce
skupiny)











Sportovní hry
vybíjená
přehazovaná
házená
fotbal
florbal
basketbal
volejbal
futsal
softbal

6.1.7
Mezilidské vztahy –
péče o dobré
vztahy; vztahy a
naše skupina/třída









zná základní pravidla jednotlivých
disciplín
změří výkony

zná základní pravidla
u vybíjené a přehazované zvolí taktiku
hry a dodržuje ji
zvládá základní herní činnosti
jednotlivce, které běžně užívá ve hře
používá jednoduché herní kombinace
má cit pro míč
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6.1.9
Kooperace a
kompetice – rozvoj
individuálních
dovedností pro
kooperaci
(seberegulace
v situaci
nesouhlasu,
pozitivní myšlení);
rozvoj sociálních
dovedností pro
kooperaci
(respektující

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

komunikace, řešení
konfliktů,
organizování práce
skupiny)



















zařadí tyto činnosti mezi vhodnou
pohybovou i společenskou činnost
pochopí pravidla a zásady pohybu
v přírodě
chápe význam zdravé přírody a pobytu
v ní v souladu s ochranou přírody jako
jednu z nejvýznamnějších priorit
moderní doby
zvládá základní techniku
zařadí lyžování, bruslení a
snowboarding jako vhodnou pohybovou
i společenskou činnost
provede ošetření výzbroje
používá vhodnou výstroj
zná jednoduchá pravidla
zvládá základní techniku hry
dodržuje základní bezpečnost
vnímá prožitek z drobných netradičních
her
zvládá základní techniky jednotlivých
disciplín
zdokonaluje se v jednotlivých
činnostech
předvede krátkou sestavu s náčiním
(švihadlo)
zdokonaluje drobnou motoriku rukou
prožívá estetický pohyb






Sporty v přírodě
turistika a pobyt v přírodě
vodní turistika
cykloturistika
skálolezení






Zimní sporty
lyžování
snowboarding
běžecké lyžování
bruslení




Další pohybové činnosti
stolní tenis
plavání – dle možností školy a zájmu žáků





Moderní gymnastika (D)
švihadla
skoky
krátká sestava
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Dle možností školy a
zájmu žáků lze zařadit
v rámci škol v přírodě.

6.5.4
Vztah člověka
k prostředí –
prostředí a zdraví
(rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví)

Dle možností školy a
zájmu žáků v rámci LVK.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Činnost
podporující
pohybové učení





komunikace v TV



organizace prostoru a pohybových
činností



historie a současnost sportu



pravidla osvojovaných pohybových
činností



zásady jednání a chování v různých
prostředích a při různých činnostech
















TV-9-3-01 užívá osvojované
názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
reaguje na smluvené povely a gesta
respektuje značky a základní označení
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojené hry a soutěže
dokáže rozlišit dobrou a špatnou
sportovní výzbroj a výstroj
ví, jak pečovat o tělovýchovné nářadí,
náčiní, výzbroj a výstroj
sleduje významné sportovní soutěže
TV-9-3-02 naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
zná nejdůležitější jména a události ve
sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
zná a respektuje pravidla jednotlivých
sportovních odvětví
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

8., 9.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



TV-9-3-05 sleduje určené prvky
pohybové činnosti a výkony, eviduje je
a vyhodnotí



měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností

Činnosti ovlivňující Žák
zdraví
 chápe zdraví jako nejdůležitější věc v
životě
 TV-9-1-01 aktivně vstupuje do
organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
 rozlišuje rekreační a výkonnostní sport
 TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program



význam pohybu pro zdraví








8., 9.

•

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
zná a respektuje pravidla jednotlivých
sportovních odvětví
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky

pohybové činnosti a výkony, eviduje je
a vyhodnotí

Činnosti ovlivňující Žák
zdraví
 chápe zdraví jako nejdůležitější věc v
životě
 TV-9-1-01 aktivně vstupuje do
organizace svého pohybového režimu,



PRŮŘEZ. TÉMATA

zdravotně orientovaná zdatnost

pravidla osvojovaných pohybových
činností

zásady jednání a chování v různých
prostředích a při různých činnostech
měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností
význam pohybu pro zdraví
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
K. učení, k řešení
problémů

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



UČIVO

některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
rozlišuje rekreační a výkonnostní sport



TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program



zdravotně orientovaná zdatnost



TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
zná a respektuje pravidla jednotlivých
sportovních odvětví
zlepšuje se v osobních výkonech
zvládá techniku jednotlivých disciplín
upraví sportoviště pro jednotlivé
disciplíny
zná základní pravidla jednotlivých
disciplín
změří a zapíše výkony



pravidla osvojovaných pohybových
činností








PRŮŘEZ. TÉMATA










Atletika
skok z místa
skok daleký
skok vysoký
běh na 60m
běh na 800m(D),1 500m(CH)
hod kriketovým míčkem (granátem)
vrh koulí
štafetový běh
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6.1.9
Kooperace a
kompetice – rozvoj
individuálních
dovedností pro
kooperaci
(seberegulace
v situaci
nesouhlasu,
pozitivní myšlení);
rozvoj sociálních
dovedností pro
kooperaci
(respektující
komunikace, řešení
konfliktů,
organizování práce
skupiny)

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY










zná základní pravidla
zvolí taktiku hry a dodržuje ji
dovede zaznamenat výsledek utkání a
pomáhat při rozhodování
zvládá základní činnosti jednotlivce
používá jednoduché herní kombinace

zařadí tyto činnosti mezi vhodnou
pohybovou i společenskou činnost
pochopí pravidla a zásady pohybu
v přírodě
chápe význam zdravé přírody a pobytu
v ní v souladu s ochranou přírody jako
jednu z nejvýznamnějších priorit
moderní doby

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA











Sportovní hry
basketbal
volejbal
fotbal
florbal
přehazovaná
vybíjená
házená
futsal
softbal

6.1.7
Mezilidské vztahy –
péče o dobré
vztahy; vztahy a
naše skupina/třída





Sporty v přírodě
turistika a pobyt v přírodě
vodní turistika
cykloturistika

6.5.4
Vztah člověka
k prostředí –
prostředí a zdraví
(rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6.1.9
Kooperace a
kompetice – rozvoj
individuálních
dovedností pro
kooperaci
(seberegulace
v situaci
nesouhlasu,
pozitivní myšlení);
rozvoj sociálních
dovedností pro
kooperaci
(respektující
komunikace, řešení
konfliktů,
organizování práce
skupiny)
Dle možností školy a
zájmu žáků možno
zařadit v rámci školního
kurzu.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY














Činnost
podporující
pohybové učení











zařadí lyžování, bruslení a
snowboarding jako vhodnou pohybovou
i společenskou činnost
provede ošetření výzbroje
používá vhodnou výstroj
zvládá jízdu
zná moderní techniku a je schopen se
sebezdokonalovat
zná jednoduchá pravidla
zvládá základní techniku hry
dodržuje základní bezpečnost
vnímá prožitek z drobných netradičních
her
zvládá základní techniky jednotlivých
disciplín
zdokonaluje se v jednotlivých
činnostech
předvede krátkou sestavu s náčiním
(švihadlo)
zdokonaluje drobnou motoriku rukou
prožívá estetický pohyb
TV-9-3-01 užívá osvojované
názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů a uživatele internetu
reaguje na smluvené povely a gesta
respektuje značky a základní označení
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojené hry a soutěže
dokáže rozlišit dobrou a špatnou
sportovní výzbroj a výstroj

UČIVO






Zimní sporty
lyžování
snowboarding
běžecké lyžování
bruslení




Další pohybové činnosti
stolní tenis
plavání – dle možností školy a zájmu žáků





Moderní gymnastika (D)
švihadla
skoky
krátká sestava



komunikace v TV



organizace prostoru a pohybových
činností
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PRŮŘEZ. TÉMATA
6.5.4
Vztah člověka
k prostředí –
prostředí a zdraví
(rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví)

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
Dle možností školy a
zájmu žáků.

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



zná, jak pečovat o tělovýchovné nářadí,
náčiní, výzbroj a výstroj




sleduje významné sportovní soutěže

TV-9-3-02 naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
zná nejdůležitější jména a události ve
sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci 
a jednoduché taktice vedoucí k
úspěchu družstva a dodržuje ji
zná a respektuje pravidla jednotlivých
sportovních odvětví
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora











TV-9-3-05 sleduje určené prvky
pohybové činnosti a výkony, eviduje je
a vyhodnotí
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a
informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci



PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

historie a současnost sportu

pravidla osvojovaných pohybových
činností

zásady jednání a chování v různých
prostředích a při různých činnostech

měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností

Rozšiřující učivo je určeno zejména žákům sportovních tříd s ohledem na větší hodinovou dotaci a případným zaměřením na fotbal.
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

POZNÁMKY

6. – 9.

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

 zvládá techniku provedení jednotlivých
herních činností jednotlivce (dále HČJ)
 dovede HČJ uplatnit v průpravných a
herních cvičeních, i v průpravných hrách
 v jednotlivých cvičeních ví jak správně
využít HČJ (správná poloha těla, správná
noha)
 dokáže sám vymyslet cvičení na
zdokonalování jednotlivých HČJ
 dokáže rychle reagovat v proměnlivých
podmínkách (výběr HČJ)
 dokáže spolupracovat v útočných a
obranných kombinacích
 nacvičené kombinace dokáže uplatnit ve
hře
 chápe rozdíly mezi jednotlivými systémy
hry

Fotbal
 Herní činnosti jednotlivce (HČJ)
- útočné - vedení míče, obcházení
soupeře, hra bez míče, přihrávání,
zpracování, střelba
- obranné – obsazování prostoru,
hráče s míčem, bez míče, odebírání
míče
 Herní kombinace
- útočné – založené na přihrávce,
přihrávce a nabíhání, výměně místa
- obranné – vzájemné zajišťování,
přebírání hráčů, zesílené obsazování
hráčů, vystavování hráčů mimo hru
 Herní systémy
- útočné – postupný útok, rychlý
protiútok, kombinovaný útok
- obranné – osobní obrana, zónová
obrana, kombinovaná obrana

381

Dle úrovně žáků
v jednotlivých ročnících.

Pracovní činnosti
Charakteristika předmětu
Předmět Pracovní činnosti realizuje téměř celý obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
kromě tematického okruhu Svět práce z nabídky pro 2. stupeň, který bude realizován v předmětu
Výchova k občanství a ke zdraví. Předmět Pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních
činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech
lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce předmětu Pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších
souvislostech.
Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé
základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.
Tím se odlišuje od ostatních předmětů a je jejich určitou protiváhou. Je založen na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické
okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které
musí učitel zařadit do výuky. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů Práce s technickými
materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti,
Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce. Tematické
okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž učitelé do tematických plánů vybírají podle podmínek školy
a pedagogických záměrů se souhlasem ředitele školy, kromě povinného tematického okruhu Svět
práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném
rozsahu.
Tematický okruh Svět práce, který je určen pro 8. a 9. ročník (lze jej zařadit již od 7. ročníku) a
je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu, bude integrován do předmětu Výchova k občanství a
ke zdraví.
Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen
všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují
si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost
samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům
poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o
dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet
tematických okruhů.
Předmět je doporučeno na 2. stupni realizovat v dvouhodinách jedenkrát za dva týdny,
zejména pokud je třeba pracovat ve školní dílně, školní kuchyni nebo na školním pozemku. Kromě
těchto prostor je vhodné využívat učebnu výpočetní techniky nebo laboratoř fyziky a chemie. Na 1.
stupni, vzhledem k možnostem školních budov, bude výuka probíhat převážně v kmenové učebně,
ale je doporučeno podle možností využít i jiné odpovídající prostory, zejména pro okruhy Pěstitelské
práce a Příprava pokrmů.
Při hodnocení žáků je třeba brát v úvahu zejména jejich vztah k práci, dodržování zásad
bezpečné práce a stanovených pracovních postupů, píli, vytrvalost, samostatnost, kvalitu práce.
K získání podkladů pro hodnocení je třeba dle možností využívat cvičné výrobky a jiné konkrétní
výsledky práce. Písemné a ústní zkoušení využívat pouze tam, kde není jiná možnost ověřit míru
zvládnutí očekávaných výstupů.

382

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že
vede žáky k:
 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci
a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném
životě
 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
činností člověka
 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
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První stupeň:
Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

1.
PČ

Práce s drobným
materiálem



Konstruktivní činnosti

1.
PČ

Pěstitelské práce

1.
PČ

Příprava pokrmů

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,6

6.1.5. - kreativita,
originalita, fantazie

1,6



žák dovede při tvorbě výrobku pracovat
s různým druhem materiálu
 žák vytváří různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČPS-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
 žák tvoří výrobek z hmoty podle vlastní
fantazie
 žák zvládá různé postupy práce

seznámení s vlastnostmi
různých druhů materiálů
 drobný materiál – šišky,
dřívka a jiné



6.1.5. – kreativita,
modelovací hmota –
tvořivost
hnětení, válení, stlačování
 papír a karton – skládání,
stříhání, nalepování
 lidové zvyky, tradice a
řemesla – Velikonoce, Vánoce

1,6

žák provádí se stavebnicí jednoduchou
montáž a demontáž
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi
 žák dovede pečovat o nenáročné
rostliny
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
 žák se umí vhodně chovat u stolu a
dodržovat správné návyky stolování
ČSP- 3-4-02 chová se vhodně při stolování
 žák zvládá při práci osvojování základů
bezpečnosti a hygieny práce



1,6



osvojování si základu
bezpečnosti a hygieny práce





osvojování si použití
vhodných pomůcek a nástrojů
vzhledem k použitému
materiálu



1.
PČ

UČIVO

žák vytváří výrobky s velikonočním a
vánočním motivem




stavebnice – plošné,
prostorové



pozorování podzimních a
jarních prací, ošetřování
pokojových rostlin
 úprava stolu, stolování,
chování u stolu

žák používá vhodné pomůcky a nástroje
vzhledem k použitému materiálu
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1,6
1,6

6.5.4. – vztah člověka 1,4,6
k prostředí, příroda a
její ochrana
6.1.7. – mezilidské
1,6
vztahy, ohleduplnost,
vhodné chování
6.1.3 – seberegulace a 1,6
sebeorganizace,
organizace času při
práci
1,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

2.
PČ

Práce s drobným
materiálem



UČIVO


žák dovede při práci určovat vlastnosti
materiálů
 žák volí postup práce podle vlastností
materiálů

1,6

 žák pracuje s různým druhem šablon
ČSP 3-1-02 pracuje podle slovního návodu a
předlohy



6.1.5. - Kreativita 1,6
Rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti
nápadů, originality,…)
1,6



žák užívá přírodniny a přírodní materiály
pro jednoduchou ozdobu, aranžování
 žák zvládá základní práci s nití



drobný materiál – spojování,
propichování, navlékání,
slepování
 modelovací hmota –
hnětení, válení, stlačování

žák tvoří podle vlastní fantazie



2.
PČ

Pěstitelské práce



žák zvládá péči o pokojové rostliny,
jednoduchou vazbu z květin a její úpravu



2.
PČ

Příprava pokrmů



žák dovede sestavit jednoduchý
jídelníček, obsluhovat a chovat se u stolu





Práce s drobným
materiálem

určování vlastností materiálů

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,6





3.
PČ

PRŮŘEZ. TÉMATA

žák dodržuje pravidla bezpečnosti a
hygieny při práci
 žák vybírá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní











žák dovede při tvorbě výrobku použít
vhodný materiál



žák tvoří výrobek podle vlastní fantazie

385

papír a karton – skládání,
stříhání, nalepování,
vystřihování, obkreslování
podle šablony
lidové zvyky, tradice a
řemesla, užití přírodnin
textil, niť – odměřování a
navlečení nitě, uzlík
péče o pokojové rostliny,
jednoduchá vazba, úprava
květin
sestavování jednoduchého
jídelníčku, obsluha, chování u
stolu
dodržování bezpečnosti a
hygieny při práci
vhodné volení pracovních
pomůcek, nástrojů a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
drobný materiál – rozlišování 6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
přírodních a technických
- cvičení smyslového
materiálů
vnímání
modelovací hmota – rytí do 6.1.5. Kreativita -

1,6
1,6
1,6

1,6

1,6
1,6

1,6

1,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA
plastelíny





žák vyrábí vystřihováním různé
skládanky



žák dotváří výrobky různými stehy



žák vytváří kraslice a pomlázky
žák vytváří se stavebnicí plošné a
prostorové kompozice

papír a karton – vystřihování
jednoduchých symetrických
tvarů, skládanky
 textil – vyšívání předním
stehem na řídké tkanině
 lidové zvyky, tradice a
řemesla – kraslice, pomlázka
 plastové stavebnice, modely
podle předlohy, plošné a
prostorové kompozice

3.
PČ

Konstruktivní činnosti



3.
PČ

Pěstitelské práce

 žák zvládá péči o pokojové květiny
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování



ošetřování pokojových
květin, zalévání, kypření,
hnojení

3.
PČ

Příprava pokrmů





výběr a nákup potravin,
jednoduché a slavnostní
prostírání

4.
PČ

Práce s drobným
materiálem

žák dovede správně vybrat zdravé
potraviny a připraví jednoduché
prostírání
ČSP 3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché
stolování
 žák dodržuje pravidla bezpečnosti a
hygieny při práci
 žák vybírá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní

pružnost nápadů,
originalita
.



žák si volí různé postupy práce a druhy
materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
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1,6

1,6
1,6
6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
- řešení problému
6.1.9. Kooperace práce ve skupinkách
6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
- cvičení dovedností
6.5.4. Vztah člověka
k prostředí-ochrana
ŽP
6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
- cvičení dovedností
6.1.9. Kooperace práce ve skupinkách



dodržování bezpečnosti a
hygieny při práci
 vhodné volení pracovních
pomůcek, nástrojů a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
 drobný materiál – stříhání,
ohýbání, spojování,
propichování, navlékání,

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

1,6

1,6

1,6

1,6
1,6

6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
– cvičení smyslového

1,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
 žák modeluje a tvaruje podle vlastní
fantazie




slepování, lisování



Konstruktivní činnosti

4.
PČ

Pěstitelské práce

4.
PČ

Příprava pokrmů

1,6

modelovací hmota –
modelování, tvarování

papír a karton – jednoduché
práce s kartonem,
obkreslování podle šablony,
skládanky, vystřihovánky
 textil – šití stehem zadním,
obnitkovacím

žák dotváří různými stehy výrobky



žák vytváří výrobky s velikonočním i
vánočním motivem
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
 žák pracuje se stavebnicí podle
předlohy
 žák zaznamenává a hodnotí výsledky
pokusů a pozorování
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
 žák nakupuje potraviny, připravuje
pokrmy a upravuje stůl ve hře podle
vlastní fantazie
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý
pokrm

1,6
6.1.5. Kreativita –
cvičení pro rozvoj
základních rysů
kreativity

1,6

lidové zvyky, tradice a
řemesla – ukázky lidové
tvorby, Vánoce, Velikonoce

1,6

stavebnice – sestavování
plošných a prostorových
kompozic dle předlohy, práce
s modely
 pokusy a pozorování

1,6
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

vnímání, pozornosti a
soustředění



žák skládá a vystřihuje



4.
PČ

PRŮŘEZ. TÉMATA

výběr a nákup potravin,
příprava jednoduchých
snídání, přesnídávek, úprava
stolu

1,6

6.1.5. Kreativita –
cvičení pro rozvoj
základních rysů
kreativity

1,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



5.
PČ

Práce s drobným
materiálem



žák dodržuje pravidla bezpečnosti a
hygieny při práci
ČSP-5-4-04 dodržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy hygieny
a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při úrazu v kuchyni
 žák vybírá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním
vybavení kuchyně
 žák vytváří přiměřenými pracovními
postupy různé druhy výrobků
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
ČSP udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc
 žák tvoří podle vlastní fantazie výrobek

PRŮŘEZ. TÉMATA
dodržování bezpečnosti a
hygieny při práci

6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
– dovednosti pro
učení a studium

vhodné volení pracovních
pomůcek, nástrojů a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
 drobný materiál – navlékání,
svazování, slepování, lisování,
trhání, sešívání, propichování

6.1.1. Rozvoj
schopností poznávání
– dovednosti pro
učení a studium
6.1.5.
Kooperace a
kompetice
(práce zaměřené
k různým výročím)





modelovací hmota –
modelování, tvarování
 papír a karton – rozlišování
druhu zpracovaného papíru
(novinový, balící, kreslící),
práce s kartonem



žák zpracovává ve své tvorbě poznatky
o druhu zpracování papíru



žák dovede vytvořit z textilních
materiálů různé výrobky podle vlastní
fantazie





žák poznává na základě ukázek lidové
zvyky a tradice



388

1,6

1,6

1,6
6.1.5.
Kooperace a
kompetice
(výroba ručního
papíru, projekt –
model Vesmíru)

1,6

1,6

textil – nitě, bavlnka, stužky

lidové zvyky, tradice a
řemesla – ukázky lidové
tvorby, Velikonoce, Vánoce

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,6

6.1.5.
Kooperace a
kompetice
(možno využít účast
na výstavě v PRAHU)

1,6

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

5.
PČ

Konstrukční činnosti



konstrukční stavebnice
umožňující uplatnit pohybové
prvky (slovní návod, předloha)

5.
PČ

Pěstitelské práce



pěstování některých plodin
na školním pozemku

1,4,6

5.
PČ

Příprava pokrmů

 žák pracuje se stavebnicí podle slovního
návodu a předlohy
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu,
předlohy a jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
 žák provádí jednoduché pěstitelské
činnosti
ČSP- 5-3-03 volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při úrazu
 žák dovede udržovat pořádek a čistotu,
zvládá úpravu ovoce a zeleniny, přípravu
stolu
ČSP-5-4-04 dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
 žák dodržuje pravidla bezpečnosti a
hygieny při práci



udržování pořádku a čistoty,
úprava ovoce a zeleniny za
studena, nápoje, úprava stolu

1,6



dodržování bezpečnosti a
hygieny při práci

1,6





vhodné volení pracovních
pomůcek, nástrojů a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu

1,6

žák vybírá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,6

Druhý stupeň:
Roč.

OBLAST

2. STUPEŇ
6. – 8. Práce
s technickými
materiály

VÝSTUPY

















UČIVO

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady

bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s

nástroji a nářadím; poskytne první
pomoc při úrazu
dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-04 užívá technickou
dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku
umí nakreslit technický náčrt
jednoduchého výrobku
pracuje na výrobku pomocí náčrtu,
návodu, technického výkresu
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
Provádí přiměřené praktické činnosti
s daným materiálem
Správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji
pracovní činnost
Udržuje pořádek na pracovním místě





Jednoduché pracovní postupy, organizace
práce, technologická kázeň
Hygiena a bezpečnost práce

technické náčrty (nárys, půdorys)
čtení technického výkresu
technické informace a návody

Práce s materiály - vlastnosti materiálu, užití
v praxi
Dřevo
 Měření a orýsování výrobku
 rozebíratelné spoje dřeva
 řezání, broušení
 plátování
 čepování
 lepení
 moření
Plasty
 měření, orýsování
 řezání, pilování
 lepení
 tepelné tvarování
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Kovy
 měření, orýsování
 řezání,
 stříhání plechu
 ohýbání
 pilování
 vrtání


6. - 8.

Design a
konstruování












užívá technické prostředky s ohledem
na životní prostředí







ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu,
náčrtu, plánu, jednoduchého programu
daný model
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví
jednoduché konstrukční prvky a ověří a
porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a
údržbu jednoduchých předmětů a
zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti
a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy; poskytne první pomoc při
úrazu
Zvládá, jednoduché pracovní operace a
postupy
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu

daný model


úloha techniky v životě člověka, její
zneužití
technika a její vliv na životní prostředí
technika a volný čas
tradice a řemesla
práce se stavebnicemi (konstrukčními,
elektrotechnickými, elektronickými)

sestavování modelů, práce s návodem,
předlohou, jednoduchým náčrtem
tvorba konstrukčních prvků
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(podle podmínek a
vybavení školy budou
vybírány příslušné druhy
stavebnic)

Roč.

6. - 8.

OBLAST

Pěstitelské práce a
chovatelství

VÝSTUPY

UČIVO



provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení





Půda a její význam
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou
Základní podmínky pro pěstování
kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného zvířaty
Zná postupy při nálezu mrtvých zvířat.
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich údržbu
Prokáže základní znalost pracovních
pomůcek, jejich použití a provádí jejich
údržbu.
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní
postupy při pěstování vybraných rostlin
Zvládá základní podmínky pro pěstování
– druhy a typy půd, její zpracování,
výživu rostlin, ochranu rostlin před
škůdci.
Zná rostliny z jím vytvořených herbářů a Péče o herbáře
postupně herbář rozšiřuje
Doplňuje své herbáře o květy a listy
ovocných stromů, poznává je















ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny
pro výzdobu
Zvládá základy ošetřování pokojových
květin, pěstování vybraných okrasných
dřevin a květin.
Orientuje se ve způsobech pěstování
květin v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje, řez, jednoduchá
vazba, úprava květin.

montáž a demontáž

Okrasné rostliny
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO



Uskladňuje zaschlé okrasné rostliny na
výrobky v zimních měsících




Zná základní druhy zeleniny a její využití
pečuje v rámci možností o školní
zahradu a jiné školní pozemky
Pěstuje na vyhrazeném místě pro své
potřeby zeleninu, je si vědom jejího
významu pro správnou výživu
Orientuje se v základech ovocnářství,
způsobech pěstování, uskladnění a
zpracování ovoce.
Pozná základní ovoce a ovocné stromy (i
zimní strom podle koruny, kůry)
Umí prakticky zužitkovat listy ovocných
stromů, ví, které druhy listů nepatří do
kompostu, umí založit kompost a zná
práci s ním.
Zná škůdce, kteří nejvíce ohrožují
ovocné stromy a umí proti nim bojovat.
Pečuje o keře a stromy na školním
pozemku.
Rozlišuje základní druhy rostlin – léčivé,
jedovaté, luční, plevele a vodní rostliny.
Zakládá si herbář z těchto rostlin, které
umí určit.

Zelenina

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost
chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty
Orientuje se v chovu domácích zvířat,
v podmínkách jejich chovu,
Zná a dodržuje pravidla hygieny a
bezpečností při práci se známými a
neznámými zvířaty se zřetelem

Chovatelství

















Ovocné rostliny

Péče o ovocné stromy

Léčivé, jedovaté a užitkové rostliny
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

9.

OBLAST

Provoz a údržba
domácnosti

VÝSTUPY
možných onemocnění (viry, přenosná
onemocnění.
 Zná potravu chovaných zvířat
(býložravců, masožravců a všežravců
např. siláž, pícniny)
 Při praktických pracích dbá na svoji
bezpečnost a bezpečnost spolužáků.
 Respektuje vnitřní řád práce na
pozemcích.
 Zvládá základní pracovní činnosti a práci
s nářadím.
 Zná postupy při skladování výpěstků,
 umí si předpěstovat osivo či sadbu.
 Zná pojmy podzimní, jarní práce a co
všechno v sobě zahrnují, prakticky je
provádí.
 Zná pojmenovat jednotlivé pracovní
prostředky.
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech k
obsluze běžných domácích spotřebičů

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

6. 1. 1 Rozvoj
schopností
poznávání, cvičení
pozornosti a
soustředění

K. pracovní –
dodržování pravidel
bezpečnosti

Práce na školním pozemku
 praktická zkušenost
 bezpečnost práce

Rytí, hnojení, pletí a skladování výpěstků

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami,
nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby
provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
elektrickým proudem
 provádí jednoduchou údržbu bytu,
oděvů a textilií, úklid domácnosti
 při ošetřování oděvů se řídí
vyznačenými symboly
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Roč.

OBLAST

VÝSTUPY



















dokáže používat prací a čisticí
prostředky, je si vědom dopadu jejich
užívání na životní prostředí
podílí se dle možností na třídění
domovního odpadu, zná možnosti jeho
ekologické likvidace
dodržuje zásady bezpečné práce,
poskytne první pomoc při úrazu
používá vhodné ochranné pomůcky
orientuje se v druzích domácích
spotřebičů, dokáže posoudit jejich
výhody a nevýhody
zná zásady bezpečného užívání
domácích spotřebičů
Provádí údržbu jednoduchých
spotřebičů, orientuje se v prvcích
elektrické instalace v domácnosti
umí ovládat po seznámení s návodem
běžné elektrické spotřebiče v
domácnosti,
zná možnosti využití přístrojů domácí
elektroniky, sdělovacích přístrojů
je schopen provádět běžnou údržbu
domácích spotřebičů
dokáže posoudit přístroje z hlediska
ekonomiky provozu
dodržuje zásady bezpečného užívání
zná postup při zasažení člověka
elektrickým proudem a jedná podle
toho.

UČIVO



úklid domácnosti



ošetřování oděvů



používání pracích a čisticích prostředků

 bezpečnost práce
Domácí spotřebiče – zásady údržby.
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Roč.

8. a 9.

9.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Ekonomika
domácnosti

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace
platebního styku a domácího účetnictví
 má představu o položkách rozpočtu
domácnosti
 je schopen posoudit výhody, vybrat a
uskutečnit správný způsob úhrady
 má představu o položkách rozpočtu
domácnosti
 je schopen posoudit výhody, vybrat a
uskutečnit správný způsob úhrady
 dokáže přišít knoflíky, patentky, háčky,
látkové poutko
 ovládá základní druhy stehů
 provede drobnou opravu oděvu, např.
zašije rozpáranou část oblečení
 dokáže obsluhovat šicí stroj, šití rovných
stehů
 zvládne základy háčkování, pletení a
křížkové výšivky
 vyrobí drobné ozdobné dárky (např.
k Vánocům)
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v
souladu se zásadami zdravé výživy
 sestaví jídelníček, nakoupí potraviny,
připraví jednoduché pokrmy tepelnou
úpravou i za studena v souladu se
zásadami zdravé výživy



6. 1. 10 Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti,
dovednosti pro
řešení problémů

Základy ručních
prací

Příprava pokrmů

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy
stolování, společenského chování a obsluhy
u stolu ve společnosti

rozpočet, příjmy, výdaje, platby úspory,
hotovostní a bezhotovostní platební styk,
internetové bankovnictví

Ekonomika domácnosti
 rozpočet, příjmy, výdaje, platby úspory,
hotovostní a bezhotovostní platební styk,
internetové bankovnictví
 ruční a strojové šití
 křížkové vyšívání
 základy pletení a háčkování
 výroba drobných dárků









základy zdravé výživy
nákup potravin a jejich uskladnění
jednoduchá příprava pokrmů
obsluha kuchyňských spotřebičů
základní zásady stolování
úklid kuchyně
bezpečnost při práci
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6.1.5. – kreativita,
výroba vánočních
dárků

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

K. k učení – praktická
použitelnost
K. pracovní –
dodržování pracovních
postupů

6. 1. 5 Kreativita,
pružnost nápadů,
originalita
6. 1. 9 Kooperace a
kompetice, jasné a
respektující
komunikace, řešení
konfliktů, podřízení
se a organizování
práce skupiny
6. 1. 8 Komunikace,
komunikace
v různých situacích

K. k učení – praktická
výuka, organizace práce
K. pracovní – vytváření
správných pracovních
postupů a návyků,
dodržování pravidel
bezpečnosti,
posouzení vlastních
profesních možností

Roč.

9.

6. - 8.

OBLAST

VÝSTUPY

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při úrazech v kuchyni
 udržuje pořádek a čistotu
 provede základní úklid kuchyně
Péče o dítě
 na základě informací z hodin
přírodopisu učiva biologie člověka a
zhlédnutí vhodného filmu – např. Devět
jiných měsíců - se seznámí s průběhem
těhotenství
 dokáže vyjmenovat jednotlivé části
dětské výbavičky
 přebalí a obleče novorozence (speciální
panenku)
 zvládá základní péči o novorozence
Práce s laboratorní  ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá
technikou
vhodné pracovní postupy, přístroje,
zařízení a pomůcky pro konání
konkrétních pozorování, měření a
experimentů
 ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli,
průběhu a výsledcích své
experimentální práce a zformuluje v
něm závěry, k nimž dospěl
 ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných
informačních zdrojích všechny
podklady, jež mu co nejlépe pomohou
provést danou experimentální práci
 ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné
práce a ochrany životního prostředí při
experimentální práci
 ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při
úrazu v laboratoři

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA



6. 1. 7 Mezilidské
vztahy, péče o
dobré vztahy
6. 1. 11 Hodnoty,
postoje, praktická,
etika, odpovědnost,
spolehlivost

K. občanské –
zdůrazňování významu
rodinných vztahů,
harmonické rodinné
prostředí







průběh těhotenství, zásady zdravé výživy
během těhotenství
narození dítěte
péče o novorozence

základní laboratorní postupy a metody
základní laboratorní přístroje, zařízení a
pomůcky
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Doplňující vzdělávací obory, volitelné předměty:

Osobnostně sociální a dramatická výchova
Charakteristika předmětu
Dramatická výchova je na naší škole koncipovaná jako
zahrnuje vybrané učivo a cíle doplňujícího vzdělávacího
vzdělávacích oborů dalších (např. Člověk a společnost,
komunikace, Umění a kultura), se zvýšeným zájmem o
Osobnostní a sociální výchova.

integrovaný vyučovací předmět, který
oboru Dramatická výchova a zároveň
Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková
učivo, které zahrnuje průřezové téma

Dramatická výchova akcentuje formativní prvky, využívá při učení se o světě a o sobě prvky
divadelního umění a hru, směřuje k lepšímu zvládání praktického života.
Dramatická výchova rozvíjí schopnost verbální i neverbální komunikace (a to v oblasti naslouchání, v
oblasti chápání, i v oblasti vyjadřování), schopnost lepšího vnímání (a také porozumění) sebe sama,
lidí okolo, i širšího okolí, nejen na prvním stupni rozvíjí schopnosti smyslového vnímání žáků, v
herních situacích rozvíjí schopnosti žáků zažívat, experimentovat, hledat řešení situací, dále
dramatická výchova rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat ve skupině, schopnost vytvářet a
dodržovat pravidla. K naplnění těchto úkolů používá dramatická výchova jak specifické prostředky
(rolovou hru, živé obrazy, tvořivou práci s uměleckým nebo literárním textem, fiktivní i reálné životní
situace), tak postupy a techniky, využívané v menší míře i v jiných vyučovacích předmětech, jako jsou
například diskuse, reflexe, hodnocení a sebehodnocení, vyprávění, hry a cvičení zaměřené na
rozvíjení smyslového vnímání, paměti, pozornosti, fantazie a tvořivosti, na uvolnění a soustředění, ale
také hledání a zpracování informací z literatury i dalších médií, vědomostní učení, výtvarné techniky,
četba a práce s literárním textem, tvořivé psaní a další.
Typickým rysem dramatické výchovy je princip učení se dramatickým uměním, o dramatickém umění
a dramatickému umění. V praxi to znamená, že žáci se mohou např. učit vědomostem o divadelním
umění, o historii divadelního umění (učení se o dramatickém umění), že se učí základním
dovednostem, které jsou nezbytné pro divadelní umění (učení se divadelnímu umění), což je např.
práce s lidským hlasem a se svým tělem (psychosomatické dovednosti), schopnost přijmout fiktivní
situaci a jednat v ní.
Dramatická výchova může být zařazena do aktuálního učebního plánu jako volitelný předmět, který
není pouze dramatickou výchovou, ale integruje další vzdělávací obsahy. Proto si žáci volí podle
svého zaměření a zájmu z předmětů Angličtina a dramatická výchova, Dějepis a dramatická výchova,
Zeměpis a dramatická výchova, a protože osobnostní a sociální rozvoj dětí vnímáme jako velmi
důležitý, zařadili jsme do ŠVP také předmět Osobnostně sociální a dramatická výchova, který dává
ještě více prostoru než předměty dříve jmenované právě osvojování vědomostí, schopností a
dovedností z oblasti osobnostně sociálního rozvoje. K principům a obsahům, jež nabízí doplňující
vzdělávací obor dramatická výchova, tak tedy připojujeme vždy ještě i vzdělávací obsahy dalších
předmětů, zeměpisu, dějepisu, anglického jazyka, a v různých těchto předmětech pak ve větší nebo
menší míře témata a činnosti, obsažené v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova.
Při výuce dramatické výchovy je potřeba učivo, témata i techniky a metody mnohem více než v jiných
vyučovacích předmětech přizpůsobit dané skupině žáků. Proto je prvořadým úkolem učitele na
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začátku roku věnovat prostor diagnostice skupiny žáků, podpoře vytvoření funkční skupiny, kde žáci
budou schopní spolupracovat, vytvoření pravidel pro práci v hodinách dramatické výchovy, která pro
žáky bývají nová a nezvyklá, a zajištění jejich osvojení žáky. Žáci se setkávají s jiným způsobem výuky,
než na jaký jsou zvyklí. Místo běžné výuky frontální jde mnohem častěji o skupinovou práci, o práci
tvořivou, o komunikaci, pohybové aktivity, cvičení a hry. Učitel musí vybrat vhodná témata a
techniky, která využije pro práci s danou skupinou, a i během školního roku dál přizpůsobuje učební
plán pokrokům žáků, podmínkám dané skupiny a aktuálnímu dění ve škole, společnosti a skupině.
Učivem se do velké míry i v dramatické výchově může stát žák, konkrétní skupina žáků, a situace,
které se dějí nebo mohou stát v každodenním životě, někdy ztvárněné v literárním či dramatickém
umění.
Dramatická výchova podobně jako osobnostně sociální výchova pomáhá žákovi hledat svou cestu ke
spokojenosti, k dobrému vztahu k sobě samému a světu.
Dramatická výchova podporuje budování klíčových kompetencí z oblasti kompetencí k učení, k řešení
problémů, kompetencí komunikativních, kompetencí sociálních a personálních i kompetencí
občanských (viz připojené tabulky).
Dramatická výchova vede žáky k tomu, aby
 dokázali pracovat s možnostmi těla a hlasu, dokázali využívat tělo a hlas k zobrazení jevů
(věcí, osob, dějů)
 rozlišovali herní a reálnou situaci
 byli schopní přijmout roli a jednat v ní
 dokázali smysluplně jednat v daných okolnostech herní situace, byli schopní rozvíjet,
opakovat a variovat herní situace
 byli schopní zapojit se do skupinových her a činností a v průběhu hry se prosazovat
kooperativně a ve prospěch společné hry
 dokázali spolupracovat ve skupině na tvorbě drobné jevištní situace a prezentovat ji před
spolužáky
 aby dokázali sledovat prezentace ostatních
 byli schopní vnímat prostor a jeho význam pro výběr hlasových a pohybových prostředků
 byli schopní srozumitelně vyjádřit své myšlenky a pocity, vlastní názory a postoje
 byli schopní naslouchat druhým a poskytovat jim prostor k vyjádření
 byli schopní utvářet pravidla, osvojit si je a dodržovat daná pravidla a dohody
 se aktivně podíleli na společné práci, respektovali přínos druhých
 se samostatně rozhodovali
 přebírali zodpovědnost za práci a to jak vlastní, tak skupiny
Na druhém stupni pak kromě výše uvedeného vede žáky k tomu, aby
 tvořivě přistupovali k úkolům, pracovali v týmu, plánovali, strukturovali a dokončovali práci
 pracovali s konflikty, vznikajícími při skupinové práci, přijímali kompromisy, podřídili se
rozhodnutí skupiny
 na příkladech dokázali doložit souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých
 prozkoumávali témata z různých úhlů pohledu, dokázali pojmenovat hlavní téma, konflikt
 uvědomovali si analogii mezi fiktivní situací a realitou
 přistupovali k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, v němž
přijímají a plní své úkoly, přijímali zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího
výsledku
 naslouchali a poskytovali zpětnou vazbu, používali konstruktivní kritiku, hodnotili práci vlastní
i druhých s porozuměním a tolerancí
 dokázali kriticky hodnotit dramatická díla i současnou mediální tvorbu
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vnímali komunikaci druhých jako sdělení o jejich prožívání, vztazích, cílech
byli schopní navazovat na myšlenky druhých a rozvíjet je
byli schopní kontrolovat a kultivovat svůj mluvený i pohybový projev

Dramatická výchova podporuje a posiluje nadpředmětový přístup ke vzdělávání. Kromě již zmíněné
integrace, navazování na učivo a jeho rozšiřování v případě předmětů jako jsou angličtina, dějepis a
zeměpis, váže se dramatická výchova také s hudební, výtvarnou a tělesnou výchovou, rodinnou
výchovou, na prvním stupni s prvoukou, a navazuje úzce i na český jazyk.
Časové vymezení předmětu
Předmět Osobnostně sociální a dramatická výchova je vyučován ve druhém ročníku. V šestém až
devátém ročníku je pak zařazován volitelný předmět dramatická výchova - integrovaný ale buď s
anglickým jazykem, se zeměpisem, s dějepisem nebo opět s osobnostně sociální výchovou. Skupiny
žáků nejsou zcela pevně dané, takže např. žák v 6. ročníku může procházet výukou ZDV a v ročníku 7.
si může vybrat ADV, ODV nebo DDV. Této skutečnosti pak se podřizují také učební plány pro
jednotlivé třídy/skupiny žáků a ročníky.
Dotace je jednohodinová.
Organizační a technické vymezení
Výuku je vhodné realizovat v takové učebně, která umožňuje pohybové aktivity a práci přímo na
podlaze, tedy kde je na zemi koberec, dobrý je prostor bez lavic nebo takový, kdy se lavice dají
odsunout stranou. Vítána je možnost využít reprodukční techniku. Ideální je mít k dispozici skříň k
uložení drobných rekvizit, kostýmních znaků, výtvarných potřeb, rytmických nástrojů, šátků na
zavázání očí apod. Výhodou je také, když výuka neprobíhá v těsném sousedství dalších tříd a běžné
výuky, protože při hodinách DV bývá někdy hlučněji, než je obvyklé v jiných předmětech.
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Výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Žák:
 přijímá a dodržuje pravidla her a práce v hodinách ODV
 je schopen zapojit se do tvořivé práce skupiny
 přijímá a dodržuje základní pravidla slušného chování (pozdrav, vhodný
oděv, pouštění do dveří, žvýkání, používání mobilního telefonu, omluva
při chybě, skákání do řeči, uvolňování místa starším lidem, těhotným
ženám atd.)
 dokáže správně reagovat na pokyn „štronzo“
 je schopen vytvořit čitelný živý obraz
 je schopen vytvořit herní situaci a pracovat s ní










Stanovení pravidel a důraz na jejich dodržování
Kolektivní hry
Pohybové hry
Práce s příběhem
Jednání v herní situaci
Štronzo
Tvorba živých obrazů
Reflexe

Žák:
 je si vědom svého místa v rodině, ve třídě, ve skupině
 chápe důležitost spolupráce
 je schopen naslouchat názoru ostatních
 dokáže vyjádřit vlastní názor







Práce s příběhem
Kolektivní hry
Jednání v herní situaci
Reflexe
Výtvarné techniky

Český jazyk
Prvouka
Výtvarná výchova

Žák:
 umí se adekvátně zapojit do rozhovoru
 je schopen navázat vhodným způsobem kontakt s druhými





Jednání v herní situaci
Základní pravidla komunikace
Reflexe

Český jazyk
Prvouka

Žák:
 dokáže adekvátně popsat zážitek, situaci, předmět
 získal prostřednictvím aktivního využívání všech lidských smyslů
zkušenosti rozvíjející tvořivost, fantazii a vnímání světa








Práce s předmětem
Hry rozvíjející smyslové vnímání
Hry rozvíjející slovní zásobu
Tvorba živých obrazů
Výtvarné techniky
Reflexe

Český jazyk
Prvouka
Výtvarná výchova
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Český jazyk
Prvouka
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

Informatika volitelná
Charakteristika předmětu
Předmět Informatika volitelná je součástí vzdělávacího oboru Informační a komunikační
technologie ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a navazuje na
povinný vyučovací předmět Informatika vyučovaný v 5. a 6. ročníku. Jeho zařazení umožňuje
více upevnit a procvičit základní učivo a dosáhnout tak trvalejších výstupů. Současně je zde
prostor pro některé specializované činnosti, např. v souvislosti se získáváním
a prezentováním informací, v rámci počítačové grafiky, apod.
Předmět je zařazován na základě rozhodnutí ředitele školy s přihlédnutím k volbě žáků v
případě, že jsou splněny personální a organizační podmínky ve škole. Je vhodné, pokud se
podaří propojení s jinými vzdělávacími obory, např. výtvarnou výchovou v oblasti počítačové
grafiky. Další možností propojení s ostatními předměty je zpracovávání různých projektů a
účast v soutěžích, jejichž forma často ovládání komunikačních a informačních technologií
vyžaduje.
Předmět je zpravidla zařazen do učebního plánu 7. a 9. ročníku, ale lze jej zařadit do
jiných ročníků dle možností.
Prostorové vymezení, hodnocení žáků, vzdělávací strategie, průřezová témata a cílové
zaměření jsou totožné s povinným předmětem Informatika.
Vzdělávací obsah předmětu
Ze zde uvedených témat vybírá vyučující podle velikosti hodinové dotace přidělené
předmětu v učebním plánu pro daný ročník. Lze předpokládat, že takto rozvržené učivo je
možné zařadit v uvedeném členění do dvou ročníků. V případě ještě vyšší časové dotace je
možné rozvolnit učivo a věnovat jednotlivým kapitolám více času a věnovat více času
praktickým dovednostem.
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zpravidla
7. ročník

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

Základy práce s
počítačem

 Respektuje pravidla práce s hardware a
software

 Seznámení s formáty souborů (docx, pdf,
jepg, xls, xlsx, pps)
 bezpečnost práce a prevence zdravotních
rizik při dlouhodobé práci s počítačem

 Chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

 Ukládání a zálohování dat
 Připomenutí postupů vytváření,
přejmenování, kopírování, přesunu a
odstranění složky a souboru včetně variant
(menu, myš, klávesové zkratky)

 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
 vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích

 společenský tok informací (vznik, přenos,
transformace, zpracování, distribuce)
 metody a nástroje vyhledávání informací
 formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy

 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

 připomenutí komunikace ve školním
prostředí (e-mail, chat, telefonování)
 připomenutí připojení přílohy (k odesílané
zprávě), uložení přílohy z došlé správy
 připomenutí používání školního mailového
klienta z webového rozhraní
 ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika

Vyhledávání
informací a
komunikace

Zpracování

 pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
 používá informace z různých
informačních zdrojů
 vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1

1,2

6.6.1
2,6
pěstování kritického
přístupu ke
zpravodajství
a reklamě;
rozlišování
zábavních
(„bulvárních“) prvků
6.1.2
3,4,5
já jako zdroj
informací o sobě;
druzí jako zdroj
informací o mně
1,2

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

 zpracuje informace ve formě
jednoduché prezentace a prezentuje na
uživatelské úrovni
 respektuje pravidla pro tvorbu
prezentace
 uvážlivě používá animace při tvorbě
prezentace
 dokáže vytvořit tabulku, vyplnit ji
číselnými hodnotami a upravit její
vzhled
 s daty pomocí vzorců dokáže provádět
jednoduché operace
 dokáže vytvořit graf včetně popisu
 dokáže použít jednoduché funkce
(statistické, matematické, logické)
 dokáže upravit tabulku, vzhled stránky
pro tisk a vytisknout tabulku
 dokáže naformátovat buňku dle obsahu
pomocí podmíněného formátování
 dokáže vyfiltrovat, a seřadit data

 vyhledávání informací
 pravidla prezentace
 tvorba jednoduché prezentace
(PowerPoint)
 animace v prezentaci
 tvorba interaktivního obsahu

 využívá práci s vektorovým grafickými
editorem
 dovede vytvářet a editovat základní
objekty
 dokáže vkládat a editovat křivky
 využívá odstavcový i umělecký text
 dokáže vytvořit jednoduchý plakát


















tabulkový editor MS Excel
význam tabulkových editorů
pojem buňka, sloupec, řada,
pohyb mezi sešity, listy, na listu
označování buněk
vytváření tabulky, zadávání dat, formáty
práce s jednoduchými vzorci (součet,
rozdíl, součin, podíl)
vytvoření grafu na základě tabulky i
s popisem
použití základních funkcí
tisk tabulky
použití podmíněného formátování
třídění a filtrování dat
grafický editor Zoner Calisto
základní objekty, vkládání a editace objektů
měřítko plochy, mnohoúhelníky, pořadí
objektů
křivky, text, vkládání obrázků
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

Vyhledávání
informací a
komunikace

 Ověřuje věrohodnost informací a jejich
informačních zdrojů

 Vývojové trendy informačních technologií
 Metody a nástroje jejich ověřování
 Internet

 Posuzuje jejich závažnost a jejich
vzájemnou návaznost

 Hodnota a relevance informací a
informačních zdrojů

6.6.1
pěstování kritického
přístupu ke
zpravodajství
a reklamě;
rozlišování
zábavních
(„bulvárních“) prvků
6.1.3
2,6
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality – různé typy
sdělení, jejich
rozlišování a jejich
funkce;

 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

 připomenutí komunikace ve školním
prostředí e-mail
 připomenutí připojení přílohy (k odesílané
zprávě), uložení přílohy z došlé správy
 připomenutí používání školního mailového
klienta z webového rozhraní

Zpravidla
9. roč.

Roč.

Zpracování a
využití informací

 využívá práci s textovými prezentačním  počítačová grafika Zoner Photo Studio
a grafickými editory
 vektorové programy Gimp
 využívá vhodných aplikací
 textový editor MS Word
 uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem
a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
 používá informace z různých
informačních zdrojů

 ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika
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POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA
1,2,3

6.6.2, 6.6.1
1,2
stavba mediálních
sdělení,
zpravodajství jako
vyprávění,
sestavování
příspěvků podle
kritérií
6.1.2, 6.1.3
5,6
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality – různé typy

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

 vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
 zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
 zpracuje informace ve formě
jednoduché prezentace a prezentuje na
uživatelské úrovni
 respektuje pravidla pro tvorbu
prezentace
 uvážlivě používá animace při tvorbě
prezentace
 dokáže napsat, naformátovat, uložit a
tisknout text
 umí vložit do textu obrázky a vytvořit
z nich obsah
 využívá při zpracovávání referátů
bibliografii a citace
 využívá při tvorbě textů základní styly a
umí sestavit obsah
 dovede použit grafický program pro
úpravu fotografií
 dokáže stáhnout fotografii
z fotoaparátu, SD karty či mobilního
telenu
 dokáže změnit velikost, oříznout, uložit
fotografii
 dokáže změnit jas, kontrast a upravit
barvy








prezentace informací (PowerPoint)
vyhledávání informací
pravidla prezentace
tvorba prezentace
animace v prezentaci
interaktivní obsah






Textový editor MS Word
Vkládání a formátování obrázků
Vložení a na formátování tabulky
Citace, bibliografie, styly

 Grafický editor Zoner Foto Studio
 Úprava fotografii
 Vložit do textového editoru
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PRŮŘEZ. TÉMATA
sdělení, jejich
rozlišování a jejich
funkce
6.6.2, 6.6.1
stavba mediálních
sdělení,
zpravodajství jako
vyprávění,
sestavování
příspěvků podle
kritérií

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

3,4

Roč.

OBLAST

VÝSTUPY

UČIVO

 Dokáže upravit obrázek, využívá
klonování
 Dokáže pracovat s vrstvami
 Dokáže vytvořit animace z obrázků






Grafický editor Gimp
Úprava obrázku
Práce ve vrstvách
Animace Movie Maker
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PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY, PŘESAHY
UČIVA

Cvičení v českém jazyce
Charakteristika předmětu
Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka – navazuje na osnovy předmětu Český
jazyk a literatura a z jeho učebních osnov vycházejí dané výstupy a učivo. Zaměřuje se na
rozvíjení a procvičování základního učiva s cílem přípravy na přijímací zkoušky na střední
školy. Do tohoto předmětu se prolínají všechny tři složky obsahové náplně předmětu Český
jazyk a literatura – tj. komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova.
Ve volitelném předmětu se však základní učivo upevňuje, prohlubuje a také rozšiřuje. Jeho
cílem je zvyšovat zájem žáků o český jazyk, učit žáky co nejlépe vyjadřovat své myšlenky a
názory ve spisovné podobě mateřského jazyka, rozvíjet ústní i písemnou komunikaci,
rozšiřovat jejich slovní zásobu upevňovat ovládání českého pravopisu, zdokonalovat práci
s jazykovými příručkami, rozvíjet zájem o četbu a další literární aktivity (např. práce
s literárními prameny). Při výběru doplňujícího a rozšiřujícího učiva je nutné přihlédnout
k individuálním zájmům žáků. Zejména u literárních témat vycházet ze zájmů dětí a reagovat
na aktuální kulturní události. Podporovat čtenářské dovednosti, zejména práce s daným
textem a jeho porozumění.
Cvičení z českého jazyka se vyučuje na 2. stupni obvykle v 6. nebo v 9. ročníku,
zpravidla 1 hodinu týdně.
V 6. ročníku slouží hlavně k procvičení základního učiva u slabších žáků a prohloubení
učiva u žáků schopnějších. Ne dochází však k rozšiřování obsahu učiva. Proto nejsou pro
tento ročník zpracovány učební osnovy v tabulkové podobě.
V 9. ročníku bývá zaměřen více na přípravu na střední školy nebo k procvičení
základního učiva. Žáci mohou být rozděleni do více skupin podle cílového zaměření výuky
daného volitelného předmětu – tj. žáci, kteří si doplňují a procvičují základní učivo českého
jazyka a žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy (náročnější a rozšiřující
učivo). Výuka je realizována ve třídě, součástí výuky může být návštěva knihovny doplněná
tematickou přednáškou, výstavy podle aktuální nabídky apod. Výuku lze také vhodně doplnit
projektem – např. aktuální literární témata, regionální aktuality, významná výročí apod.
Klíčové kompetence
Nejvíce budeme rozvíjet kompetence komunikativní, kompetence řešení problémů a
kompetence učení. Žáci budou vedeni k neustálému doplňování a rozvíjení svých znalostí a
dovedností získaných v hodinách českého jazyka, k rozvíjení komunikačních dovedností a
aktivní práci v hodině. Hlavním cílem je naučit žáky vnímat rozmanitost, bohatost, krásu a
vtip českého jazyka.
Hodnocení žáků probíhá celoročně podle zvládnutí jednotlivých výstupů, schopností
řešit problémové situace, úrovně komunikačních dovedností, v postojích a dovednostech.
Sledována je zejména práce v hodinách - aktivní zapojení, domácí příprava (také samostatná
příprava reagující např. na aktuální kulturní výročí)…, podíl na skupinové práci (např. příprava
projektu) a celkový zájem o předmět.
Podklady pro celkovou klasifikaci žáků jsou dále získávány hodnocením písemných
forem (krátká pravopisná cvičení ověřující porozumění daných pravopisných jevů, doplňovací
cvičení, (testovací úlohy – příprava na přijímací zkoušky na SŠ, VJR), ale také hodnocením
ústních projevů (mluvní a komunikační cvičení, diskuse na dané téma, přednes a příprava
referátu apod.).
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Roč.
9.

OBLAST
Jazyková výchova








Komunikační a slohová
výchova








Literární výchova








VÝSTUPY
odlišuje spisovný a nespisovný projev,
vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky
pracuje s různými druhy slovníků,
s jazykovými příručkami, aktivně jich
využívá
aplikuje zásady českého pravopisu při
tvorbě vlastního jazykového projevu
zvládá tvaroslovná, syntaktická,
slovotvorná, lexikální a frazeologická
cvičení
rozvíjí komunikační schopnosti v
dorozumívání s ostatními lidmi a
porozumění dané informace
plynně formuluje svoje myšlenky do
náležitého projevu ústního i písemného,
umí o svých názorech diskutovat
dokáže pochopit myšlenky ústního i
písemného projevu, předneseného, či
sepsaného někým jiným
kriticky přistupuje k mediálnímu sdělení
samostatně získává informace z různých
zdrojů a zdokonaluje se v práci
s literárními prameny
vyhledává informace o spisovatelích
v různých informačních zdrojích
individuálně prožívá slovesné dílo, sdílí
čtenářské zážitky, rozvíjí pozitivní vztah
k literatuře i k dalším druhům umění
čte s porozuměním, pracuje s textem –
hlavní myšlenky textu, analyzuje a
interpretuje fakta vyčtená z textu









UČIVO
Tvaroslovná cvičení
Syntaktická cvičení
Slovotvorná cvičení
Lexikální a frazeologická cvičení
pravopisná cvičení
Práce s jazykovými příručkami
Všestranný jazykový rozbor





stylistická cvičení
mluvní a komunikační cvičení
diskuze





analýza a interpretace literárního díla
čtení s porozuměním
informace o spisovatelích – zaměřit na
regionální literaturu
práce s literárními fakty



K. řešení problému –
způsoby řešení
problému, (varianty,
správnost řešení,
zodpovědnost za
rozhodnutí)

K. komunikativní –
promyšleně vybírá pro
svůj komunikační záměr
vhodné jazykové
prostředky, dorozumívá
se výstižně,
srozumitelně, spisovnou
češtinou, využívá aktivní
slovní zásobu
k výstižnému souvislému
projevu
K. učení – třídění
informací, získávání
informací z různých
informačních zdrojů,
praktická použitelnost
K. komunikativní – čte
s porozuměním,
reprodukuje daný text
spisovnou češtinou
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Cvičení z matematiky
Charakteristika předmětu
Volitelný předmět Cvičení z matematiky navazuje na předmět Matematika. Zařazuje se
zpravidla do 9. ročníku a je dotován jednou hodinou týdně.
Je určen především žákům připravujícím se ke studiu na střední škole a gymnáziu.
Cílem vzdělávání je upevňování matematických znalostí a dovedností získaných
v předmětu Matematika, jejich rozšiřování, rozvíjení logického myšlení, schopnosti aplikovat
znalosti v praktickém životě, vyhodnocování informací z různých zdrojů (grafy, tabulky),
zdokonalování se v práci s pomůckami (PC, internet, kalkulátor, rýsovací potřeby). Vede žáky
k samostatnosti, systematičnosti a tvořivosti při řešení problémů.
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ROČ.

OBLAST

VÝSTUP

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TĚMATA

9.

Statistika

 Zvládne jednoduché šetření,
umí vytvořit tabulku
v tabulkovém kalkulátoru.
 Zvládne vložit vzorec a vyřešit
aritmetický průměr, modus,
medián,… do tabulkového
kalkulátoru.
 Zvládne vytvořit grafy pomocí
MS Excelu.

 Statistické šetření.
 Tabulka, graf pro statistické
šetření v MS Excelu.

6.1.1, 6.1.9
K. učení 6.6.1., 6.6.2
chápe
obecně
používané
cvičení dovedností
termíny, znaky a symboly
zapamatování, řešení
problémů; dovednosti pro
K. řešení problémů učení a studium
vnímá
problémové
situace,
učí využívat potenciál médií rozpozná problémy a hledá
jako zdroje informací, kvalitní nejvhodnější způsob řešení
zábavy i naplnění volného času

Slovní úlohy

 Zvládne vyřešit náročnější
slovní úlohy.
 Slovní úlohy na pohyb řeší
početně i graficky, využívá
k řešení tabulkový kalkulátor.
 Soustavy řeší graficky.

 Složitější slovní úlohy řešené
lineární rovnicemi.
 Slovní úlohy na soustavy dvou
rovnic o dvou neznámých.
 Slovní úlohy na společnou
práci.
 Slovní úlohy na pohyb.
 Slovní úlohy na směsi.

6.1.1, 6.1.9
formuje studijní dovednosti;
dovednosti řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých
typů problémů

Funkce

 K vytvoření tabulky a grafu
průběhu funkcí využívá
tabulkový kalkulátor.
 Využití goniometrických funkcí
v praxi.

 Lineární funkce.
 Kvadratické funkce.
 Goniometrické funkce.

6.1.1, 6.1.9
K. pracovní formuje studijní dovednosti;
zvládá
základní
pracovní
dovednosti řešení problémů a dovednosti, operace a postupy,
rozhodování z hlediska různých rozšiřuje
své
komunikační
typů problémů
schopnosti při kolektivní práci
K. učení dokáže vyhledávat a využívat
informace v praktickém životě

Zobrazení

 Konstrukce jednotlivých
zobrazení.
 Konstrukce obrazce ve všech
zobrazeních na jednom

 Shodná zobrazení.
 Podobnost.
 Posunutí.

6.1.1., 6.1.9
formuje studijní dovednosti;
dovednosti zvládání učebních
problémů vázaných na látku
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE

K. učení poznává vlastní pokroky a
uvědomuje si problémy, které
mu brání v učení.
K. řešení problémů dokáže popsat problém a svěřit
se s ním, při řešení složitějších
problémů požádá o radu a řídí se
jí

K. učení používá základní pojmy z různých
vzdělávacích oblastí

výkrese.
Konstrukční
geometrie

 Formáty technických výkresů.
 Umí použít správné druhy čar.
 Narýsuje technický výkres
jednoduchých těles s popisky.

 Rotace.

předmětů








6.1.1, 6.1.9
formuje studijní dovednosti;
dovednosti zvládání učebních
problémů vázaných na látku
předmětů

Technický výkres.
Druhy čar.
Technické písmo.
Pravoúhlé promítání.
Sdružené průměty.
Kótování.
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K. učení chápe
obecně
používané
termíny, znaky a symboly
K. pracovní reálně posoudí výsledek své
práce i práce ostatních

Cvičení z anglického jazyka
Charakteristika předmětu
Předmět Cvičení z anglického jazyka je vyučován v sedmém až devátém ročníku s hodinovou dotací
dvou hodin. Předmět navazuje na osnovy předmětu Anglický jazyk a z jeho učebních osnov vycházejí
dané výstupy a učivo. Zaměřuje se na upevňování a procvičování základního učiva s cílem osvojení si
znalostí z hodin anglického jazyka. Do tohoto předmětu se prolínají slovní zásoba, jazykové
prostředky a mluvnice.
Cvičení z anglického jazyka slouží hlavně k procvičení a upevnění základního učiva, proto nejsou pro
tento ročník zpracovány učební osnovy v tabulkové podobě.
Klíčové kompetence
Nejvíce budeme rozvíjet kompetence komunikativní, kompetence řešení problémů a
kompetence učení. Žáci budou vedeni k neustálému upevňování svých znalostí a
dovedností získaných v hodinách anglického jazyka, k rozvíjení komunikačních dovedností a
aktivní práci v hodině.
Hodnocení žáků Při hodnocení žáků učitel uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům,
zohledňuje věk a jazykovou úroveň žáků. Hodnocení je průběžné, celoroční. Současně učitel sleduje
práci a zapojení žáků ve výuce, jeho ochotu a schopnost
komunikovat v cizím jazyce, domácí přípravu žáka.
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Konverzace v cizím jazyce
Charakteristika předmětu
Konverzace v cizím jazyce je předmět vyučovaný v šestém až devátém ročníku a je součástí
vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předpokládaná hodinová dotace je jedna hodina
týdně. Předmět je zařazen mezi povinné nebo povinně volitelné. Tento předmět úzce navazuje na
předmět CIZÍ JAZYK a je zaměřen na ústní projev žáka v cizím jazyce, poslech a porozumění psanému
nebo slyšenému textu.
V rámci tohoto předmětu je důraz kladen na komunikativní metodologii, kdy si žáci aktivně
osvojují cizí jazyk a získávají větší samostatnost a vyšší sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce,
obzvláště při používání již známého jazykového materiálu. Prostřednictvím převážně ústního projevu
a poslechu materiálu v cizím jazyce mají žáci možnost zdokonalovat svoji schopnost souvislého
projevu na dané téma, iniciovat, udržet a ukončit rozhovor vztahující se ke každodenním situacím,
porozumět slyšenému (popř. psanému) textu, vyjádřit myšlenky s využitím toho, co zná. Žák využívá
znalostí reálií příslušných jazykových oblastí a informací získaných v dalších předmětech.
Důraz je kladen na obsahovou stránku, správnou výslovnost a intonaci.
Formy využívané v předmětu KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE: hry, dramatizace, recitace, zpěv,
řešení problémových situací, rozhovory, souvislé ústní projevy na dané téma, převažuje týmová
práce.
Stejně jako v předmětu CIZÍ JAZYK je brán zvláštní zřetel na žáky s diagnostikovanou dyslexií nebo
dysgrafií. Jejich hodnocení může být slovní po dohodě školy s právním zástupcem žáka.
Při hodnocení žáků učitel uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, zohledňuje věk a
jazykovou úroveň žáků. Hodnocení je průběžné, celoroční. Převažuje ústní zkoušení, současně učitel
sleduje práci a zapojení žáků ve výuce, jeho ochotu a schopnost komunikovat v cizím jazyce.
Průřezová témata procházející všemi úrovněmi a obdobími výuky předmětu KONVERZACE V CIZÍM
JAZYCE: Osobnostní a sociální výchova (osobnostní, sociální, morální rozvoj)
Multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita)
Výchovné a vzdělávací strategie:
1. Kompetence k učení
- vést žáky k nalezení efektivního způsobu a organizace učení se cizímu jazyku
- vést k uvědomění si důležitosti získání a rozvoje schopnosti komunikovat anglicky pro další
studium i praktický život
- využívat metod motivujících a vedoucích žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení
vlastního pokroku ve studiu cizího jazyka
2. Kompetence k řešení problémů
- vytvářet příležitosti k řešení problémových situací, řešit jednoduché problémové situace
v cizojazyčném prostředí
- vést žáky k hledání alternativních postupů při řešení problémů, naučit se vyjádřit myšlenku
jinými slovy nebo způsoby, chybí-li potřebná slovní zásoba
3. Kompetence komunikativní
- rozšiřovat a kultivovat vyjadřovací schopnosti žáků, dávat příležitost k formulování
jednoduchých myšlenek a prezentaci názorů v cizím jazyce
- vytvářet příležitosti pro praktické využití cizího jazyka (rozhovory, reakce na otázky, diskuse,
dramatizace,…)
4. Kompetence sociální a personální
- využívat kolektiv třídy k formování sociálních vztahů, časté využití týmové práce při
jazykových aktivitách
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nabízet žákům aktivity, které podporují jejich individuální schopnosti, umožnit všem prožít
pocit úspěchu (jazykové hry, týmové řešení zadaného úkolu v cizojazyčně mluvící skupině)
- v běžných situacích, převzatých z reálného života, podporovat rozvoj schopnosti vyžádat a
poskytnout pomoc, radu
- pěstovat v žácích zdravé sebevědomí, nebát se mluvit anglicky s jinými lidmi
5. Kompetence občanské
- pomoci žákům získat představu o kulturních tradicích a způsobu života v anglicky mluvících
zemích a porovnávat je s tradicemi a způsobem života v České republice
- porovnáváním rozdílných kultur prohlubovat pozitivní vztah k prostředí, v němž děti žijí a
současně učit toleranci a respektu k odlišnostem
6. Kompetence pracovní
- vést žáky k osvojení si učebních postupů a vytvoření správných pracovních návyků vedoucím
k efektivnímu studiu cizího jazyka.
- podpořit rozvíjení schopnosti využívat anglického jazyka i v jiných oblastech, např. práce s PC,
cestování,…
- Vytvářet příležitosti k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem
-
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Roč.
OBLAST
6. – 9.
Story-telling
Conversation (Vyprávění)
(Konverzace)







Songs, rhymes, poems
(Písničky, básničky)

Describing
(Popis)

Dialogues
(Rozhovory)













History and culture
(Historie a kultura)






VÝSTUPY
žák reprodukuje text přiměřené délky
správně vyslovuje při čtení/mluvení
zpaměti
vytváří své vlastní souvislé texty (podle
vzoru, podle zadaných kritérií)
používá dvojjazyčný slovník
plní zadané úkoly související
s poslechem/čtením textů
správně vyslovuje jednotlivé hlásky
klade přízvuk na správné slabiky
intonuje
tvoří vlastní básně podle zadaných
kritérií + další úkoly
žák popisuje souvisle v jednoduchých
větách obrázky, lidi, reálné objekty,
cestu, pocity
získává a zapisuje informace z popisu
žák vede přiměřeně dlouhé rozhovory
na zadané téma, iniciuje/ukončuje je
vytváří své vlastní rozhovory na
zadané téma, podle zadaných kritérií
správně používá výslovnost, intonaci,
přízvuk
krátce reaguje na situace, používá
očekávané fráze, vhodné pro danou
situaci
žák je schopen pohovořit o rozdílech
mezi českou kulturou a kulturou
anglicky mluvících zemí (na přiměřené
úrovni) v některých oblastech
(bydlení, vzdělání-škola, svátky a
tradice, jídlo, volný čas, …)
vyjmenuje několik důležitých
historických událostí
vyjmenuje a stručně pohovoří o 2 - 3

UČIVO
controled x free writing
texts (pohádky, příběhy, části delších
textů, zjednodušené verze anglicky
psaných knih, nedokončené věty…)
přítomný, minulý čas
výslovnost angl. souhlásek (aspirované:
p, t, k; w, nosové n, s/z „přes zuby“, …)
samohlásky (neznělé „e“, široké „e“)
základní pravidla výslovnosti
pravidla používání přízvuku, rozdíl mezi
českým a anglickým jazykem
základní typy intonace (klesá, stoupá,
stoupá - klesá, klesá - stoupá)
obrázky, mapy, plakáty, spolužáci, jiné
reálné objekty, místnost, …

Průřezová témata
6.1.10., 6.1.11.,
6.1.1. - 6.1.5.,
6.1.6. – 6.1.9.

KK
1, 3, 4, 5, 6

6.1.10., 6.1.11.,
6.1.1. - 6.1.5.,
6.1.6. – 6.1.9.

1, 3, 4, 5, 6

6.1.10., 6.1.11.,
6.1.1. - 6.1.5.,
6.1.6. – 6.1.9.

1, 2, 3, 4, 5, 6





intonace
začátek a ukončení rozhovoru
očekávané reakce na danou situaci
(adjacency pairs)

6.1.10., 6.1.11.,
6.1.1. - 6.1.5.,
6.1.6. – 6.1.9.

1, 2, 3, 4, 6





bydlení
vzdělávání
Vánoce, Velikonoce, Hallowe`en, Nový
rok, Den díkuvzdání, Svatý Valentýn,…
denní jídla, stravování, typická jídla
koníčky, zájmy, denní režim
historické události
osobnosti kultury, vědy, politiky, …

6.1.10., 6.1.11.,
6.1.1. - 6.1.5.,
6.1.6. – 6.1.9.
6.3.1. – 6.3.2.,
6.4.1., 6.4.2.,
6.4.3., 6.5.1.

1, 2, 3, 4, 5, 6
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významných osobnostech
na mapě vyhledává jednotlivé angl.
mluvící země a jejich velká města,
významné zeměpisné údaje,
památky,…



417

Londýn, Brno, Praha + další zeměpisné
zajímavosti + památky

Volitelné předměty s dramatickou výchovou
Osobnostně sociální a dramatická výchova
Angličtina a dramatická výchova
Dějepis a dramatická výchova
Zeměpis a dramatická výchova

Charakteristika předmětu
Volitelné předměty s prvky dramatické výchovy přirozeně navazují na výuku povinného předmětu
Osobnostně sociální a dramatická výchova. Vycházejí ze stejných výchovně vzdělávacích strategií.
Jsou na naší škole koncipované jako integrovaný vyučovací předměty, který zahrnuje vybrané učivo a
cíle doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická výchova a zároveň vzdělávacích oborů dalších (např.
Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura), se zvýšeným
zájmem o učivo, které zahrnuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova.
Časové vymezení předmětu:
Předmět Osobnostně sociální a dramatická výchova je vyučován ve druhém ročníku. V šestém až
devátém ročníku je pak zařazován volitelný předmět dramatická výchova - integrovaný ale buď s
anglickým jazykem, se zeměpisem, s dějepisem nebo opět s osobnostně sociální výchovou. Skupiny
žáků nejsou zcela pevně dané, takže např. žák v 6. ročníku může procházet výukou ZDV a v ročníku 7.
si může vybrat ADV, ODV nebo DDV. Této skutečnosti pak se podřizují také učební plány pro
jednotlivé třídy/skupiny žáků a ročníky.
Dotace je jednohodinová.
Organizační a technické vymezení
Výuku je vhodné realizovat v takové učebně, která umožňuje pohybové aktivity a práci přímo na
podlaze, tedy kde je na zemi koberec, dobrý je prostor bez lavic nebo takový, kdy se lavice dají
odsunout stranou. Vítána je možnost využít reprodukční techniku. Ideální je mít k dispozici skříň k
uložení drobných rekvizit, kostýmních znaků, výtvarných potřeb, rytmických nástrojů, šátků na
zavázání očí apod. Výhodou je také, když výuka neprobíhá v těsném sousedství dalších tříd a běžné
výuky, protože při hodinách DV bývá někdy hlučněji, než je obvyklé v jiných předmětech.

Specifika předmětu Osobnostně sociální a dramatická výchova
Charakteristika předmětu Osobnostně sociální a dramatická výchova se shoduje s charakteristikou
dramatické výchovy obecně. Zaměření učiva je v tomto případě závislé na skupině žáků, která
předmět daný rok má, na jejich potřebách, možnostech a omezeních. Dále je zaměření předmětu
závislé na počtu let, který budou žáci předmět absolvovat. V jednom roce může být práce více
zaměřena na skupinové dovednosti a naopak v dalším roce na dovednosti individuální. Roční plán je
proto nutné ustanovit si až poté, co se pedagog se skupinou seznámí a více pozná její potřeby, které
může pomocí aktivit v rámci Osobnostně sociální a dramatické výchovy postupně naplňovat.
Specifika předmětu Angličtina a dramatická výchova

Jde o moderní, netradiční propojení výuky angličtiny a metod dramatické výchovy. Předpokladem je
dobrá znalost a orientace v anglickém jazyce, neboť jinak by výuka nemohla být realizována. Tříletý
vzdělávací cyklus začíná v 7. ročníku, kdy si žáci v hodinách ADV vybírají různá témata, která pod
vedením pedagoga netradičně uchopí. Začínají u jednoduchých, plakátových akcí (písemná forma),
pak pokračují na jejich prezentaci (propojení se slovním vystupováním, důraz je zvláště kladen na
správnou výslovnost a přirozenou intonaci). Oblíbená je i improvizace na zadané téma v malých
skupinkách. Učením a zkušeností se zvyšují nároky – žáci pokračují pod vedením učitele v kvalitě
psaného textu (např. v komiksové podobě, připravují si malé scénky z běžného života, s kterými se
žáci denně setkávají) nebo až k autorskému textu, který na závěr tříletého snažení převedou do
podoby divadelního útvaru jako vlastní originální příběh. K jevištnímu provedení v angličtině
přistupuje i vlastní výroba dekorací, kostýmů i hudebního zpracování. K očekávanému pozitivnímu
výstupu patří také co nejpřesvědčivější herecké výkony jednotlivců i celého kolektivu.
Specifika předmětu Dějepis a dramatická výchova
Cíle práce v hodinách, vzdělávací a výchovné strategie, obsahové a časové vymezení odpovídají
všeobecné charakteristice dramatické výchovy (viz výše), specifikace vzdělávacího obsahu předmětu
Dějepis a dramatická výchova je uvedena v tabulce níže. Vzdělávací obsah v oblasti dějepis může být
zvolen až na základě zájmu konkrétních žáků v dané skupině. Dokonce je možné pracovat tak, že část
třídy/skupiny pracuje s jedním historickým obdobím či osobností, a druhá část třídy/skupiny si vybere
téma jiné, i dosti odlišné. Podobně například literární předloha, s níž je možné pracovat, je volena
podle vybraného tématu z oblasti historie (povídka, román či jeho část, článek, historický dokument,
autobiografie atd.), případně si mohou žáci příběhy a situace, s nimiž v DDV pracují, sami vymýšlet
jako autorskou tvorbu.
Cílem práce během školního roku není závěrečná prezentace divadelního představení. Těžiště práce
je jinde, a pokud se během práce žáci učí prací na drobných dramatických tvarech a drobnými
prezentacemi před spolužáky, je to plně postačující. Vytvořit se skupinou, která pracuje první rok,
dramatický tvar, který by se dal prezentovat publiku, není snadné a v předmětu DDV toto není
rozhodně prioritou.
Specifika předmětu Zeměpis a dramatická výchova
Cíle celoroční práce, časové, organizační a technické vymezení předmětu odpovídá všeobecné
charakteristice dramatické výchovy popisované výše, specifikace předmětu Zeměpis a dramatická
výchova je uvedena v tabulce níže. Vzdělávací obsah v oblasti zeměpisné by měl rozšiřovat povědomí
žáků o jednotlivých světadílech, České republice a konkrétně i o Brnu, tedy o městě, ve kterém žáci
žijí. Nejedná se o rozšiřování faktografických vědomostí, ale spíše o chápání situace (politické,
národnostní…) v jednotlivých státech a světadílech v širších souvislostech.
Cílem proto není na konci roku předvést divadelní výstup, a to i přesto, že se žáci v průběhu roku
různým divadelním technikám učí.
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DĚJEPIS A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
OBLAST
I. Psychosomatické dovednosti

VÝSTUPY
 dokáže pracovat s dechem a
hlasem
 dokáže vnímat a korigovat
své tělo a využívat tělo a
pohyb k vyjadřování
 kultivuje svůj mluvený a
pohybový projev

UČIVO
 Práce s hlasem a dechem
 Vnímání a korigování
vlastního těla, vyjadřování
pomocí vlastního těla
 Verbální a neverbální
komunikace

PR. TÉMA
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Osobnostní rozvoj
6.1.2 Sebepoznání a sebepojetí:
já jako zdroj informací o sobě;
druzí jako zdroj informací o
mně; moje tělo

KOMPETENCE
 kompetence k učení
 kompetence
komunikativní
 kompetence sociální a
personální
 kompetence pracovní

6.1.3 Seberegulace: cvičení
sebekontroly a sebeovládání,
regulace vlastního jednání i
prožívání, vůle
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Sociální rozvoj
6.1.8 Komunikace: řeč těla, řeč
zvuků a slov, řeč lidských skutků;
dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální
Herní dovednosti
a inscenační tvorba

 rozlišuje herní a reálnou
situaci
 ví, co je simultánní
improvizace, živý obraz,
štronzo, pantomima,
rozehraný živý obraz, rolová
hra
 dokáže vstoupit do role
 dokáže aktivně vytvářet
postavu
 dokáže jednat v okolnostech
herní situace, žáci jsou









štronzo
živý obraz
rozehraný živý obraz
pantomima
rolová hra
drobné improvizace
postava a práce na
postavě
 drobné inscenační tvary a
jejich prezentace
 reflexe a hodnocení práce
své i druhých

6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Osobnostní rozvoj
6.1.1 Rozvoj schopností
poznávání: cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů;
dovednosti pro učení a studium
6.1.2 Sebepoznání a sebepojetí:
já jako zdroj informací o sobě;

 kompetence k učení
 kompetence
komunikativní
 kompetence sociální a
personální
 kompetence pracovní
 kompetence k řešení
problémů




















schopní rozvíjet, opakovat a
variovat herní situace
dokáže sledovat prezentace
ostatních
dokáže reflektovat hru svoji
i spolužáků a tvořivě ji
rozvíjet
ví, co je rekvizita, zástupná
rekvizita, kostým a kostýmní
znak
je schopný vnímat prostor a
uvědomuje si základní
pravidla pro práci s ním
(hlasové a pohybové
prostředky)
aktivně se podílí na společné
práci
na příkladu umí doložit
souvislost mezi prožitkem a
jednáním
dokáže prozkoumat téma z
různých úhlů pohledu,
dokáže pojmenovat hlavní
téma, konflikt
uvědomuje si analogii mezi
fiktivní situací a realitou
přistupuje k inscenační
tvorbě jako ke společnému
tvůrčímu procesu, v němž
přijímá a plní své úkoly
přijímá zodpovědnost za
společnou tvorbu a
prezentaci jejího výsledku
je schopný navazovat na
myšlenky, inspiraci druhých
a rozvíjet je

 cvičení a hry, výtvarné a
další techniky, zaměřené
na rozvíjení tvořivosti a
smyslového vnímání
 práce s předměty, kostým,
rekvizita
 prostor

druzí jako zdroj informací o
mně; moje tělo
6.1.3 Seberegulace a
sebeorganizace: cvičení
sebekontroly a sebeovládání,
regulace vlastního jednání i
prožívání, vůle, organizace
vlastního času
6.1.4 Psychohygiena - dobrá
organizace času; dovednosti
zvládání stresových situací
(rozumové zvládání problému,
uvolnění - relaxace, efektivní
komunikace); hledání pomoci při
potížích
6.1.5 Kreativita: cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity
(pružnosti nápadů, originality,
schopnosti vidět věci jinak,
citlivosti, schopnosti "dotahovat
" nápady do reality)
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Sociální rozvoj
6.1.6 Poznávání lidí: vzájemné
poznávání se ve skupině; rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech;
chyby při poznávání lidí
6.1.7 Mezilidské vztahy:
péče o dobré vztahy; chování
podporující dobré vztahy;
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empatie a pohled na svět očima
druhého, respektování,
podpora, pomoc
6.1.8 Komunikace: řeč těla, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
zvuků a slov, řeč lidských skutků;
cvičení pozorování a
empatického a aktivního
naslouchání; dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální
(technika řeči, výraz řeči, cvičení
v neverbálním sdělování),
specifické komunikační
dovednosti (monologické formy
- vstup do tématu rétorika)
6.1.9 Kooperace a kompetice:
rozvoj individuálních dovedností
pro kooperaci (seberegulace v
situaci nesouhlasu, odporu
apod., dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet
vlastní linku jejich myšlenky,
pozitivní myšlení); rozvoj
sociálních dovedností pro
kooperaci (jasná a respektující
komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se, vedení a
organizování práce skupiny)
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Morální rozvoj
6.1.10 Řešení problémů a
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rozhodovací dovednosti problémy v seberegulaci
6.1.11 Hodnoty, postoje,
praktická etika: vytváření
povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost,
spravedlnost, respektování
6.6 Mediální výchova tematické okruhy produktivních
činností
6.6.7 Práce v realizačním týmu:
utváření týmu, komunikace s
spolupráce v týmu, stanovení si
cíle, časového harmonogramu a
delegování úkolů a
odpovědnosti

II. Dějepis

 má kladný vztah k dějinám
 má širší znalosti ve zvolené
oblasti, než jaké by si odnesl
z výuky dějepisu
 zná další zdroje informací i
umělecká díla, která odrážejí
vybranou oblast historie

 zmapování zájmu žáků o
historii
 zkoumání vybraných
období, samostatná práce
žáků - sbírání dat z
literatury, zdrojů
dostupných přes PC, z
beletrie apod.
 příprava faktografických
prezentací žáků nebo
malých skupin a jejich
vyhodnocení
 výběr literární předlohy
nebo tvorba autorského
příběhu žáků pro práci na
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6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Osobnostní rozvoj
6.1.1 Rozvoj schopností
poznávání: dovednosti pro učení
a studium
6.1.3 Seberegulace
sebeorganizace: organizace
vlastního času
6.1.4 Psychohygiena dobrá organizace času;
dovednosti zvládání stresových
situací (rozumové zvládání
problému, uvolnění - relaxace,

 kompetence k učení
 kompetence
komunikativní
 kompetence sociální a
personální
 kompetence pracovní
 kompetence k řešení
problémů
 kompetence občanské

drobném dramatickém
tvaru
 při práci na drobném
divadelním tvaru řešení
dobových reálií dle
aktuálních potřeb, další
hledání informací
případně využití
výtvarných technik, hudby
a tance

efektivní komunikace); hledání
pomoci při potížích
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Sociální rozvoj
6.1.7 Mezilidské vztahy:
péče o dobré vztahy; chování
podporující dobré vztahy;
empatie a pohled na svět očima
druhého, respektování,
podpora, pomoc
6.1.8 Komunikace: řeč těla, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
zvuků a slov, řeč lidských skutků;
cvičení pozorování a
empatického a aktivního
naslouchání; dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální
(technika řeči, výraz řeči, cvičení
v neverbálním sdělování),
specifické komunikační
dovednosti (monologické formy
- vstup do tématu rétorika)
6.1.11 Hodnoty, postoje,
praktická etika: vytváření
povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost,
spravedlnost, respektování
V závislosti na zvolené látce z
historie možno obsáhnout též
témata:
6.2 - Výchova demokratického
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občana - 6.2.2 Občan, občanská
společnost a stát a 6.2.4 Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
6.3 - Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech - 6.3.1 Evropa s vět
nás zajímá a 3. 3. 3 Jsme
Evropané
6.4 - Multikulturní výchova 6.4.2 Lidské vztahy - uplatňování
principu slušného chování
III. Funkční skupina, komunikace,
spolupráce












dokáže si osvojit a dodržovat
daná pravidla i utvářet je
dokáže naslouchat a
poskytovat druhým prostor
k vyjádření
vnímá komunikaci druhých
jako sdělení o jejich vnímání,
prožívání, vztazích, cílech
je schopen srozumitelně
vyjádřit své myšlenky a
pocity, názory a postoje
je schopný navazovat na
myšlenky druhých a rozvíjet
je
hodnotí práci svou i druhých
s porozuměním, poskytuje
zpětnou vazbu, využívá
konstruktivní kritiku
pracuje s konflikty,
vznikajícími při skupinové
práci, dokáže přijmout
kompromis a podřídit se
skupině

 cvičení, soutěže a hry
zaměřené na pozornost,
paměť, postřeh, pohotové
reakce, soustředění a
uvolnění, rozvíjení fantazie
a tvořivosti, komunikační
dovednosti, smyslové
vnímání, práci s tělem
 diskuse
 tvorba pravidel pro práci v
hodinách
 reflexe, hodnocení a
sebehodnocení
 drobné improvizace a
práce na malém
divadelním tvaru
 skupinové aktivity

6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Osobnostní rozvoj
6.1.1 Rozvoj schopností
poznávání: cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů;
dovednosti pro učení a studium
6.1.2 Sebepoznání a sebepojetí:
já jako zdroj informací o sobě;
druzí jako zdroj informací o
mně; moje tělo
6.1.3 Seberegulace
sebeorganizace: cvičení
sebekontroly a sebeovládání,
regulace vlastního jednání i
prožívání, vůle, organizace
vlastního času
6.1.5 Kreativita: cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity
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 kompetence k učení
 kompetence
komunikativní
 kompetence sociální a
personální
 kompetence pracovní
 kompetence k řešení
problémů

 dokáže se zapojit do
skupinových her a cvičení
 dokáže ve skupině pracovat
tvořivě
 dokáže pracovat s každým z
dalších členů skupiny
 dokáže pracovat
kooperativně a ve prospěch
celé skupiny
 aktivně se podílí na práci
skupiny
 respektuje přínos druhých
 dokáže se samostatně
rozhodovat
 přebírá zodpovědnost za
práci svou i skupiny
 uvědomuje si, že práci je
potřeba plánovat,
strukturovat a také
dokončovat, vyzkouší si to

(pružnosti nápadů, originality,
schopnosti vidět věci jinak,
citlivosti, schopnosti "dotahovat
" nápady do reality)
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Sociální rozvoj
6.1.6 Poznávání lidí: vzájemné
poznávání se ve skupině; rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech;
chyby při poznávání lidí
6.1.7 Mezilidské vztahy:
péče o dobré vztahy; chování
podporující dobré vztahy;
empatie a pohled na svět očima
druhého, respektování,
podpora, pomoc
6.1.8 Komunikace: řeč těla, řeč
předmětů, řeč zvuků a slov, řeč
lidských skutků; cvičení
pozorování a empatického a
aktivního naslouchání;
dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika
řeči, výraz řeči)
6.1.9 Kooperace a kompetice:
rozvoj individuálních dovedností
pro kooperaci (seberegulace v
situaci nesouhlasu, odporu
apod., dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet
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vlastní linku jejich myšlenky,
pozitivní myšlení); rozvoj
sociálních dovedností pro
kooperaci (jasná a respektující
komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se, vedení a
organizování práce skupiny)
6.1 Osobnostní a sociální
výchova - Morální rozvoj
6. 1. 10 Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti problémy v seberegulaci
6. 1. 11 Hodnoty, postoje,
praktická etika: vytváření
povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost,
spravedlnost, respektování
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Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole běžně vykonává zejména při výuce po
celý školní rok. Novým se stává autoevaluační činnost v rámci školy. Nejde již o systém hospitací,
kontrol či inspekcí, jejichž výsledná zpráva hodnotila škole zejména zvenčí, ale je nastaven systém
vnitřní sledovanosti funkčnosti školy se zpětnou vazbou na výuku, vztahy mezi zaměstnanci, žáky,
atd. Jde o plánovité hodnotící a pravidelně se opakující aktivity zaměřené na hodnocení práce školy za
účelem zjištění kvality vzdělávání v rámci realizovaného školního vzdělávacího programu.

Pravidla pro hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky Základní
školy Brno, Měšťanská 21, p. o.
I.

Zásady hodnocení a sebehodnocení
1. Hodnocení žáků v základní škole je prováděno průběžně po celý školní rok, zpravidla ve
vyučovacích hodinách nebo v souvislosti s činnostmi, které s výukou bezprostředně souvisí.
2. Výsledky hodnocení oznamuje vyučující neprodleně žákovi a současně zákonnému zástupci
žáka prostřednictvím žákovské knížky, případně jiným vhodným způsobem. Celkové
hodnocení je realizováno prostřednictvím vysvědčení na konci 1. a 2. pololetí školního roku.
3. Při hodnocení vyučující přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k jeho případným SVP.
4. Žák je průběžně hodnocen především klasifikací. Lze jej hodnotit i slovně zejména tam, kde
je třeba žáka pozitivně motivovat. Může být případně hodnocen kombinacemi obou
hodnocení. Na způsobech klasifikace se dohodnou učitelé v rámci skupin vyučovacích
předmětů v předmětových komisích.
5. Na vysvědčení je žák hodnocen klasifikací. Slovní hodnocení lze použít podle zásad
stanovených v oddílu III., odst. 3., nebo lze použít kombinaci obou hodnocení. Kritéria pro
použití slovního hodnocení jsou stejná jako pro hodnocení známkou se zohledněním obtíží
žáka, pro které bylo slovní hodnocení použito.
6. V případě pochybností zákonného zástupce o správnosti klasifikace v pololetí nebo na konci
školního roku je postupováno v souladu s ustanovením § 52, odst. 4 zákona č. 516/2004 Sb.
7. Při hodnocení žáků vzdělávaných podle individuálních vzdělávacích plánů schválených
zákonným zástupcem, vyučujícím, ředitelem školy, pedagogicko psychologickou poradnou,
případně dalším odborníkem seznámeným s individuálními potřebami žáka (např. pediatr či
odborný lékař apod.) se plně vychází ze zásad a kritérií stanovených tímto individuálním
plánem.
8. Základním prostředkem k seznámení zákonného zástupce žáka s hodnocením je elektronická
žákovská knížka pro žáky ve 3. – 9. ročníku. Pro žáky 1. a 2. ročníku slouží k tomuto účelu
Zápisník. K další písemné komunikaci mezi rodiči a školou slouží Zápisník a tištěná Žákovská
knížka.
9. Žáci jsou postupně vedeni k dovednosti sebehodnocení, cílem je získání schopnosti vidět
sebe sama a posoudit své vlastní výkony realisticky.
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10. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení v různých oblastech vzdělávací činnosti a také v oblasti
osobnostně sociální (viz kritéria hodnocení a sebehodnocení). Před sebehodnotící činností
vybírá učitel se žáky kritéria, která budou předmětem sebehodnocení (schopnost
komunikace, pečlivost, pozornost, poslouchání, aktivita při hodině, ale také chování, týmová
spolupráce,…).
11. Žáci jsou vedeni k pozitivnímu sebehodnocení (hodnotí, co se podařilo, ne to, co se
nezdařilo). Sebehodnocení učebních celků se provádí až po osvojení tématu ze strany žáků.
12. Sebehodnocení se provádí ústně nebo písemně. Písemné sebehodnotící materiály vyučující
archivují, čtvrtletně vyhodnocují a seznamují s nimi zákonné zástupce. Obsahují
sebehodnocení žáka a hodnocení učitele, aby měl žák možnost srovnání a uvědomit si
reálnost sebehodnocení.
Kritéria hodnocení a sebehodnocení
 zvládnutí výstupů jednotlivých učebních předmětů v rámci individuálních možností
žáka
 schopnost řešit problémové situace (osobnostní)
 schopnost řešit předkládané problémy tvůrčím způsobem, schopnost spojovat
problémy do souvislostí
 úroveň komunikačních dovedností
 změny v postojích a dovednostech
 míra schopnosti spolupracovat
 míra samostatnosti
II.

Hodnocení chování a prospěchu na vysvědčení (v souladu s vyhláškou 48/2005 Sb. v platném
znění)
1. Hodnocení chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé.
Klasifikaci chování provádí třídní učitel na základě těchto kritérií:
stupeň 1 - velmi dobré: žák respektuje vnitřní řád školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle;
stupeň 2 - uspokojivé: žák se chová v podstatě v souladu s vnitřním řádem školy. Dopustí se
závažnějšího přestupku (záškoláctví, hrubé chování apod.), nebo se opakovaně dopouští
méně závažných přestupků. Je přístupný výchovnému působení, má snahu o zlepšení;
stupeň 3 - neuspokojivé: chování žáka ve škole je v rozporu s vnitřním řádem školy.
Dopouští se opakovaně závažných přestupků. Pokud se ve škole dopouští méně závažných
přestupků, neprojevuje snahu o nápravu, výchovná opatření jsou neúčinná;
Každé udělení klasifikačního stupně 2 a 3 z chování je projednáno na pedagogické radě po
uplynutí klasifikačního období.

2. Hodnocení prospěchu v jednotlivých předmětech
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný
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2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 – nedostatečný
Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka. (viz kritéria). Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle
těchto odstavců.
3. Celkový prospěch žáka na vysvědčení
je hodnocen v prvním až devátém ročníku těmito stupni:
- prospěl(a) s vyznamenáním
- prospěl(a)
- neprospěl(a)
- nehodnocen(a)

Stupeň „prospěl(a) s vyznamenáním“
- není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů
prospěchu z těchto předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi
dobrý. V případě použití slovního hodnocení musí být alespoň polovina výše uvedených
předmětů hodnocena na úrovni stupně výborný a žádný předmět nesmí být hodnocen na
horší úrovni než stupeň chvalitebný. V případě kombinace slovního hodnocení a klasifikace,
nesmí být slovní hodnocení horší, než odpovídající stupni chvalitebný. Předmět se slovním
hodnocením se nezapočítává do průměru.
Stupeň "prospěl(a)"
- není-li žák v žádném z povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem hodnocen
stupněm "nedostatečný" nebo tomu odpovídajícím slovním hodnocením.
Stupeň "neprospěl(a)"
- je-li v některém z povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem hodnocen na
vysvědčení stupněm "nedostatečný" nebo tomu odpovídajícím slovním hodnocením nebo
není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.
Stupeň „nehodnocen(a)“
- není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
4. Hodnocení v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
- pracoval úspěšně
- pracoval.
5. Slovní hodnocení
Slovního hodnocení na vysvědčení je možno využít za podmínek uvedených v oddílu III, bod
3.
Při slovním hodnocení se použijí kritéria podle bodu I s přihlédnutím k okolnostem, pro které
byl žák slovně hodnocen.
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6. Postup do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení "prospěl". Opravné zkoušky je
možno umožnit žákovi 2. stupně nanejvýš ve dvou předmětech daného ročníku.
Do vyššího ročníku postoupí také žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého
pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení "neprospěl" a na daném
stupni ZŠ již dříve některý z ročníků opakoval.
7. Klasifikace žáků ve zvláštních případech
Při jiném způsobu plnění povinné školní docházky (viz § 40 zákona 561/2005 Sb.) se
postupuje podle ustanovení § 41 odst. 4 zákona 561/2005 Sb.
Nelze-li žáka pro objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí z více než
jednoho předmětu, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby klasifikace mohla být
provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možno
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
Nelze-li žáka z výše uvedených důvodů klasifikovat na konci druhého pololetí z jednoho
nebo více předmětů, náhradní termín klasifikace musí být stanoven tak, aby klasifikace mohla
být provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník.
Nebude-li do tohoto termínu klasifikace provedena, žák opakuje ročník. Tato podmínka
neplatí v případě, kdy žák je z výuky příslušného předmětu ředitelem školy na základě
lékařského potvrzení uvolněn (např. u tělesné výchovy) a u žáků, kteří již na daném stupni
některý ročník opakovali.
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice
povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou
souvislost podle odstavců 2 a 4, vyhl. 48/2005 Sb. která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení
těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích
pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň
znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 vyhl. 48/2005 Sb., která
ovlivňuje výkon žáka.

III. Formy a podklady hodnocení a klasifikace
1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci
 písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení…
 ústní zkoušení a mluvený projev
 zpracování referátů a prací k danému tématu
 úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly
 modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy…
 výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce…
 projektové a skupinové práce
 projektové dny celoškolní a projektové dny ročníkové
 soustavné diagnostické pozorování žáka
 projektové pobyty
 školy v přírodě
 lyžařské a plavecké výcviky
V případě potřeby stanoví učitel váhu známek podle náročnosti na základě jednotlivých
podkladů pro klasifikaci a žáky s ní předem seznámí.
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2) Průběžné hodnocení a klasifikace
Průběžné hodnocení provádí učitel na základě získaných podkladů. V naukových
předmětech získá žák nejméně 5 známek za pololetí, ve výchovných předmětech nejméně 2
známky. Všechny získané známky jsou rodičům sděleny prostřednictvím žákovské knížky
nebo zápisníku. Při průběžném hodnocení ve 3. – 9. ročníku je využívána váha jednotlivých
známek, která se rodičům i žákům v elektronické žákovské knížce zobrazuje.
Podklady pro průběžné hodnocení a klasifikaci si volí učitel podle charakteru předmětu a
vlastního uvážení sám. Při jejich volbě respektuje učitel SVP žáků.
Může kombinovat slovní formy hodnocení s hodnocením známkami. Hodnocení na
prvním stupni by mělo mít charakter motivační, a tudíž by mělo spíše odrážet volní stránku
práce žáka než samotný stupeň výkonu. S přibývajícím věkem žáka, zejména pak na druhém
stupni a především v posledních ročnících by hodnocení a klasifikace mělo vyjadřovat
objektivní míru zvládnutí učiva žákem. Náročnost je třeba postupně zvyšovat, aby nedošlo
k výraznému skoku v přísnosti při přechodu z prvního na druhý stupeň. Na konci povinné
školní docházky musí klasifikace žáků vyjadřovat především v naukových předmětech reálnou
objektivní míru osvojení klíčových kompetencí.

Stupně klasifikace v průběžném hodnocení žáka
a) naukové předměty
stupeň výborný - žák si osvojil výstup v daném předmětu v plném rozsahu, správně jej chápe
v souvislostech a je schopen své vědomosti, znalosti a dovednosti samostatně
uplatnit při praktickém použití. Je schopen správně a srozumitelně vyjádřit své
myšlenky. Při práci ve skupině aktivně spolupracuje.
stupeň chvalitebný - žák si v zásadě osvojil výstup v daném předmětu, chápe většinu
souvislostí. Občas se dopouští drobných nepodstatných chyb. Většinou dokáže
své znalosti a dovednosti uplatnit v praxi. Někdy je méně pohotový, je však
samostatný. Je schopen své myšlenky správně a srozumitelně vyjádřit. Při práci
ve skupině aktivně spolupracuje.
stupeň dobrý - žák v podstatě zvládá výstup v daném předmětu. Není vždy přesný, dopouští
se chyb, které si však uvědomuje a dokáže se s dopomocí dopracovat ke
správnému řešení. Je méně pohotový a méně samostatný. Ne vždy dokáže
nabyté znalosti a dovednosti používat v praxi. Je schopen vyjádřit své myšlenky.
Při práci ve skupině spolupracuje.
stupeň dostatečný - žák zvládá výstup v daném předmětu jen zčásti a se značnými obtížemi.
Bez pomoci učitele se neobejde. Je nepřesný a nesamostatný. V praxi dokáže
uplatnit své vědomosti a znalosti jen výjimečně nebo jen částečně. Jeho
vyjadřování je s problémy. Při práci ve skupině spolupracuje s problémy.
stupeň nedostatečný - žák nezvládá výstup v daném předmětu, nechápe souvislosti, má jen
částečné, izolované znalosti a dovednosti, které zpravidla nedokáže v praxi
uplatnit. Není schopen spolupráce. Nedokáže vhodně vyjadřovat své myšlenky a
není schopen spolupráce ve skupině.
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b) výchovné předměty
stupeň výborný - žák zvládá zadaný úkol, samostatně řeší stanovený problém, správně
propojuje teoretické učivo s praktickým ztvárněním, pohotově reaguje na dané
pokyny, bezproblémově komunikuje, projevuje plně kreativní schopnosti
stupeň chvalitebný - žák správně chápe souvislosti mezi teoretickým učivem a praktickými
dovednostmi, v jeho projevu se mohou objevit drobné nedostatky, není zcela
samostatný, dokáže však plnohodnotně komunikovat se skupinou nebo učitelem
stupeň dobrý - žák plní zadaný úkol s pomocí učitele, v plnění úkolů není příliš samostatný,
s obtížemi zvládá propojení teoretických znalostí a praktických dovedností, při
řešení zadané úlohy není aktivní, spíš pasivně reaguje na pokyny učitele
stupeň dostatečný - žák není při plnění zadaného úkolu aktivní, stěží chápe potřebu
propojení teorie s praxí, dovednosti nedokáže samostatně realizovat, pouze za
podpory učitele, projevuje malou snahu i zájem při řešení zadané úlohy
stupeň nedostatečný - žák je v hodinách pasivní, nejeví snahu plnit zadané úlohy, své
znalosti i dovednosti využívá pouze okrajově, odmítá spolupracovat na daném
úkolu, neumí komunikovat ani se nezapojuje do kolektivních aktivit

3) Slovní hodnocení
Slovním hodnocením lze nahradit klasifikaci v 1. - 9. ročníku u žáků s poruchami učení,
mentálním postižením či integrovaným do tříd na základě doporučení lékařů či pedagogicko
psychologických poraden.
Slovní hodnocení v příslušném předmětu je možné použít pouze na základě žádosti
podané zákonným zástupcem žáka na začátku klasifikačního období, po vypracování
individuálního vzdělávacího plánu žáka a po schválení ředitelem školy. V žádosti zákonných
zástupců musí být specifikováno, jestli zákonný zástupce žádá o slovní hodnocení jen v
konkrétních předmětech nebo ve všech povinných a volitelných předmětech stanoveným
ŠVP.
Formulace slovního hodnocení je v kompetenci učitele daného předmětu. Slovní
hodnocení je souhrnnou písemnou zpětnou vazbou o tom, co dítě zvládlo při osvojování
konkrétních znalostí, dovedností, postojů, návyků (kompetencí) s přihlédnutím ke
schopnostem dítěte a závažnosti jeho poruchy. Poskytuje také informaci o cílech vzdělávání
pro další období.
Slovní hodnocení je zprávou zejména o:
 zvládnutí očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci
individuálních možností dítěte
 úrovni komunikačních dovedností
 schopnosti řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem, schopnost spojovat
problémy do souvislostí
 změnách v postojích a dovednostech
 míře schopnosti spolupracovat a kooperovat
 míře samostatnosti
 vlivu žákova postižení na jeho vzdělávání
Pokud se v žákově slovním hodnocení objeví formulace „žákovy klíčové kompetence

433

dosahují nedostatečné úrovně“, znamená to, že žák z daného předmětu neprospěl.

4) Sebehodnocení
Sebehodnocení podle zásad uvedených v oddílu I.
a) provádí žák pod vedením učitele v každém vyučovacím předmětu podle potřeby
učitele či žáka nebo po zvládnutí určitého tematického celku.
b) provádí žák pod vedením třídního učitele průběžně na třídnických hodinách podle
potřeb (zpravidla na konci každého týdne za účelem motivace žáka pro další období).
Nejméně 1x za půl roku provádí žák komplexní sebehodnocení - písemně či ústně v oblasti chování, přípravy na vyučování a výsledků vzdělávání.
Učitelé poskytnou žákovi zpětnou vazbu, která mu pomůže posoudit reálnost jeho
sebehodnocení. Sebehodnocení žáka má možnost rodič prohlédnout si na třídních
schůzkách, případně po dohodě s třídním učitelem.

IV. Komisionální a opravné zkoušky
Komisionální zkoušky se konají v případech:
- jiného plnění školní docházky žákem;
- opravných zkoušek;
- nesouhlasu zákonného zástupce žáka s klasifikací svého dítěte;
- kdy vyučující nemohl žáka na konci druhého pololetí ze závažných důvodů (např. vysoká
absence žáka ve výuce, zdravotní potíže žáka apod.) hodnotit;
- při absenci vyšší než 50% za čtvrtletí v daném předmětu;
- závažných a vyučujícím řádně odůvodněných.
O konání komisionálních zkoušek rozhodne ředitel školy. Komisionální přezkoušení se
děje plně v souladu s § 22 vyhlášky 48/2005 Sb. v platném znění, o základní škole. Vyučující je
povinen bezodkladně písemně informovat zákonného zástupce žáka o
- důvodech konání komisionálního přezkoušení;
- termínu, místu a čase konání komisionálního přezkoušení;
- učivu, ze kterého bude žák zkoušen;
- možnostech konzultací pro žáka v přípravě na zkoušku.
Tyto informace musí být předem schváleny ředitelem školy.
Opravné zkoušky jsou vždy zkouškami komisionálními. Konají je žáci devátého ročníku a
žáci, kteří na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí
neprospěli nejvýše za dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření.
Konají se zpravidla v přípravném týdnu koncem srpna. Organizace opravných zkoušek se řídí §
53 odst. 2 až 4 zákona 561/2004 Sb.
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V.

Výchovná opatření
Výchovná opatření mohou být udílena během školního roku. Je ovšem nutné neprodleně
o jejich udělení informovat prokazatelně zákonné zástupce žáka.
Pochvaly:
třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné
ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
ředitele školy - ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Při porušení povinností:
napomenutí třídního učitele - udílí třídní učitel za méně závažné přestupky proti vnitřnímu řádu
školy.
důtka třídního učitele - udílí třídní učitel za závažné přestupky proti školnímu řádu školy a
opakované méně závažné přestupky,
důtka ředitele školy - udílí ředitel školy na návrh třídního učitele za opakované závažné
přestupky nebo za obzvláště závažný přestupek proti školnímu řádu školy (záškoláctví,
hrubé chování apod.).
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitele školy lze žákovi uložit po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní
učitel neprodleně písemně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému
zástupci.
Udělení pochvaly (třídního učitele, ředitele) a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo
důtky se zaznamená do katalogového listu žáka. Udělení pochvaly (třídního učitele, ředitele)
a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Třídní učitel
oznámí udělení pochval a důtek třídního učitele na následné pedagogické radě.
Počet výchovných opatření během čtvrtletí a pololetí může být libovolný podle míry
žákovy nekázně. Neplatí princip navyšování kázeňských opatření (žákovi, kterému byla
udělena DŘŠ za hrubý přestupek může být uděleno NTU za jiný přestupek méně závažnějšího
charakteru).

VI. Vysvědčení
Vysvědčení vyplňuje bud' třídní učitel nebo se tiskne z počítačového programu na
předepsaném tiskopise podle podkladů jednotlivých vyučujících. Správnost stvrzuje třídní učitel
svým podpisem na zadní straně vysvědčení. Ředitel školy osvědčuje platnost vysvědčení kulatým
razítkem a svým podpisem. Bez podpisu ředitele a bez platného razítka školy je vysvědčení
neplatné a nesmí být žákovi vydáno.
Škola vydá žákovi vysvědčení natrvalo na konci druhého pololetí, resp. po opravných
zkouškách.
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Autoevaluace školy
Vlastní hodnocení školy, které má napomoci zkvalitnění výuky na škole, stanovuje oblasti, cíle,
kritéria a nástroje, které budou zařazeny do časového plánu.

Oblasti autoevaluace:
Prioritní oblasti vlastního hodnocení školy jsou průběh výchovy a vzdělávání ve škole, míra
osvojení klíčových kompetencí žáky a celkové klima školy.
Jednotlivé oblasti autoevaluace jsou v tabulkové části.

Cíle autoevaluace:
 Cíle stanovené v koncepčním záměru rozvoje školy a ŠVP
 Dalším cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu – získání informací, jak ŠVP podporuje
práci učitelů, v jakém prostředí probíhá výuka apod. Získané informace slouží jako zpětná
vazba, která vede ke zkvalitnění výukového procesu, ŠVP, zejména pak klíčových kompetencí
žáků.
Další cíle autoevaluace jsou v tabulkové části.
Kritéria autoevaluace (indikátory kvality školy)
Jsou uvedeny v tabulkové části.
Nástroje autoevaluace
Jsou uvedeny v tabulkové části.
Časový plán
Je zpracován na období tří let a je přílohou tohoto dokumentu.
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OBLASTI
soulad realizovaného vzdělávacího
programu, ŠVP ZV a RVP ZV



CÍLE
mít v souladu vzdělávací program
školy se ŠVP a RVP

KRITERIA
 je realizovaný vzdělávací program
v souladu se ŠVP ZV a RVP ZV?

NÁSTROJE
 kontrolní činnost vedení školy
 kontrolní činnost PK a MZ

 přistupují učitelé k žákům
individuálně?
 jak je postaráno o žáky s SPU a
mimořádným nadáním?
 je zjišťováno, jaké jsou individuální
vzdělávací potřeby žáků?
 jaká je účast rodičů na třídních
schůzkách a hovorových hodinách?
 obrací s rodiče na školu se svými
problémy a hledají společně řešení?






hospitace
hodnocení činnosti VP a ŠMP
schůzky VP+ŠMP+TU
jednání s rodiči






 jsou pomůcky v dostatečném
množství?
 jsou pomůcky moderní nebo
zastaralé?
 využívají učitelé pomůcky ze sbírek
školy?
 jsou učitelé přiměřeně nároční?
 dochází k propojení teorie a praxe?
 mají žáci prostor pro svoji tvůrčí
práci?
 jsou rozvíjeny dovednosti žáků?
 jaká je míra ovládnutí KK žáky?






vyhodnocení účasti rodičů
dotazník pro rodiče
spolupráce s radou školy
společenské akce (ples, akademie,
besídky, …
inventura
informace z předmětových komisí
hospitace
žákovské dotazníky









kontrolní písemné práce
Srovnávací a jiné testy
osobní rozhovory s TU, VP
hospitace
rozhovor
dotazník pro žáky a pro rodiče
sledování, kontrolní činnost TU a

individuální vzdělávací potřeby (zjištění
vzdělávacích potřeb žáků, zohledňování
individuálních potřeb žáků…)



zohledňovat individuální potřeby
žáků

spolupráce s rodiči žáků



dosažení efektivní spolupráce školy
s rodiči

výuka (efektivnost, využití výukových
pomůcek, přiměřená náročnost,
propojení teoretických znalostí žáků se
zkušeností, prostor pro tvůrčí činnost
žáků, rozvíjení oborových dovedností,
klíčových kompetencí…)




účelné využívání učebních pomůcek
dosáhnout propojení teoretických
znalostí dětí s jejich zkušenostmi
vytvořit dostatečný prostor pro
tvůrčí činnost žáků

klima školy (zejména při vyučování –
vztahy mezi žáky, učiteli, vedením školy,
správními zaměstnanci, vzájemné
respektování, důvěra žáků k učitelům a
vedení…)





dosažení příznivého klimatu školy ve
vztazích mezi
o učiteli a žáky,
o učiteli a vedením školy,
o učiteli, žáky a správními

 důvěřují žáci učitelům?
 vyhledávají žáci učitele v případě
potřeby řešení problému?
 jaká je atmosféra při vyučování?
 jaká je atmosféra o přestávkách a na

ŠVP
OBLASTI




hodnocení žáků (podpora
sebehodnocení, účinnost hodnocení,
jasnost a srozumitelnost při hodnocení,
motivace žáků)




CÍLE
zaměstnanci
dosažení vzájemného respektu
k osobnosti druhých
vytvoření odpovědného vztahu ke
školnímu majetku
vytvoření vztahu žáků ke své třídě a
k péči o ni

zapojit žáky do vlastního hodnocení
výsledků jejich vzdělávání
hodnotit žáky jasně a srozumitelně,
vhodně je motivovat k učení













práce učitelů (sebehodnocení vlastní
práce, realizace odpovídajících metod,
cílů, vzájemná spolupráce pedagogů,
rodičů)
odborná úroveň pedagogické sboru








dosáhnout, aby učitelé realizovali
odpovídající metody a dosáhli cílů
stanovených vzdělávacím
programem,
aby dokázali objektivně zhodnotit
svoji práci,
aby účinně spolupracovali vzájemně
mezi sebou a s rodiči žáků
plná kvalifikovanost a aprobovanost
pedagogů
průběžné zvyšování odborné
kvalifikace formou dalšího
vzdělávání

KRITERIA
školních akcích?
respektují žáci ostatní žáky, učitele,
zaměstnance jako osobnost?
respektují učitelé osobnost žáků?
jsou žáci ochotni podílet se na
činnosti školy ve svém volném čase?
není ve škole šikana?
cítí se žáci ve škole bezpečně?
ničí žáci školní majetek?
starají se žáci o prostředí ve své
třídě?
mají žáci účast na hodnocení
výsledků svého vzdělávání?
jsou žáci hodnoceni srozumitelně,
jsou kritéria hodnocení jasně
nastavena?
jak jsou žáci motivováni k učení?

 jaké metody učitelé používají
k realizování obsahu ŠVP?
 dosahují učitelé cílů stanovených
ŠVP?
 jak hodnotí učitelé svoji práci?
 jaká je spolupráce učitelů se žáky a
jejich rodiči
 jaká je spolupráce mezi učiteli?
 mají učitelé požadovanou kvalifikaci
a odpovídající aprobaci?
 účastní se učitelé DVPP?

NÁSTROJE
vedení školy
 mapování kolektivu tříd
s podezřením na šikanu
 činnost žákovské samosprávy

 hospitace
 dotazník
 školní parlament






hospitace vedení školy
hospitace vzájemné
dotazník pro učitele
pravidelné schůzky vedení školy, TU
a VP
 pozorování

 hodnocení
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ŠVP
OBLASTI
vedení školy (zázemí pro učitele, žáky i
rodiče, hospodárnost se svěřenými
prostředky)

CÍLE




vytvořit kvalitní zázemí pro práci
učitelů a žáků,
hospodárně nakládat se svěřenými
prostředky
účinně motivovat pracovníky školy

výsledky vzdělávání (úroveň vědomostí,
dovedností a postojů žáků, výsledky
přijímacího řízení na střední školy,
uplatnění v dalším životě)



dosáhnout co nejlepších výsledků
vzdělávání

materiální, technické, ekonomické a
hygienické podmínky školy



vytvořit kvalitní materiální a
technické zázemí školy, odpovídající
hygienické podmínky

KRITERIA
 mají učitelé klidné místo, kde se
mohou připravovat ve škole na
výuku?
 mají učitelé k dispozici dostatek PC
pro přípravu a pro výuku
 nedochází k pořizování předmětů,
pomůcek, materiálu, které nejsou
následně využívány?
 mají pracovníci školy zájem pracovat
kvalitně?
 ztotožňují se pracovníci školy s cíli
školy?
 jaká je úspěšnost žáků v soutěžích a
olympiádách?
 jaká je úspěšnost žáků v přijímacím
řízení na SŠ?
 jaká je míra zvládnutí očekávaných
výstupů?

 jak jsou vybaveny učebny?
 na jaké úrovni je vybavení odborných
učeben?
 v jakém stavu je školní nábytek?
 mají žáci ve škole podmínky pro
sportovní činnost?
 mají žáci ve škole podmínky pro
zájmovou činnost?
 jak je vybavena školní knihovna?
 je dostatek počítačového vybavení,
software, je dostačující rychlost
připojení k internetu?
 jsou ve škole odpovídající hygienické
podmínky (dostatek WC, sprchy,
vybavení místností,…)
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NÁSTROJE
 Hodnocení, zápisy PK, MZ
 vyhodnocení stavu

 inventura

 kontrola využívání

 pravidelné hodnocení za čtvrtletí
 výroční zpráva školy
 kontakt s absolventy školy

 inventura
 prověrky BOZP
 revize a kontroly

ŠVP
OBLASTI
řízení školy








CÍLE
vytvoření a udržení funkčního
systému řízení školy

KRITERIA
 funkčnost jednotlivých stupňů řízení

včasná a dostatečná informovanost
pracovníků školy
funkční metodické zařízení a
předmětové komise

 jsou pracovníci včas a dostatečně
informováni?
 pracují metodické orgány školy
dobře?

vytvoření potřebných dokumentů
(směrnic, pokynů) na úrovni školy a
zajištění jejich dodržování

 jsou potřebné dokumenty
vytvořeny?
 postihují všechny oblasti chodu
školy?
 jsou pokyny v dokumentech
dodržovány?
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NÁSTROJE
 pravidelné porady vedení
 schůzky MZ a PK
 schůzky vedení školy a VP,
psychologa, MPP
 každodenní komunikace
 pohovory s pracovníky, dotazník,
anketa
 zápisy z MZ a PK
 pohovory
 anketa
 vnitřní kontrola
 vnější kontrola
 prověrky BOZP a PO
 kontrola dokumentace

